
Destino de Férias no Vietname 
Em comparação com outros países, o Vietnã é considerado um destino de férias 
seguro. Há relativamente poucos crimes violentos contra convidados estrangeiros. 
No entanto, é comum que os carteiristas sejam registrados, especialmente em 
cidades turísticas como Hanói, Nha Trang e Ho Chi Minh. Especialmente popular 
entre os carteiristas são feitos após a noite, porque eles podem facilmente escapar 
despercebidos aqui. Deve-se, portanto, prestar mais atenção ao seu saco nas áreas 
da estação ou em festivais como em numerosos mercados, onde muitas pessoas se 
reúnem. Se possível, as bolsas devem ser guardadas nos bolsos interiores e não 
nos bolsos de trás, especialmente para os homens. 
 
Se você chegar ao aeroporto com o visto para o Vietnã ou na estação de trem, tome 
algum tempo e faça uma pequena pausa para obter uma visão geral da área, em 
vez de cuidar logo após o táxi ou as conexões de ônibus. Como regra, é melhor 
viajar de táxi no Vietnã se você tem uma distância não muito longa à sua frente. Se 
você escolher o táxi, vá sempre para o posto de táxi em vez de tomar qualquer táxi 
de passagem. Quando você entra em um táxi no Vietnã, especialmente a partir do 
aeroporto, você sempre insiste em mudar o taxímetro, porque com ele você tem o 
taxímetro em sua mão como prova em caso de problemas. Você pode trocar 
dinheiro tanto no aeroporto, mas também nos hotéis. Como orientação 10 euros são 
cerca de 250.000 Dong. Se você não mudou O EURO no aeroporto, Basta deixar a 
tarifa de táxi na recepção do hotel na chegada e você pagá-lo depois na recepção 
do hotel. Os preços do táxi de acordo com o taxímetro sempre aplicar por carro 
como conosco e não por pessoa. Basta entrar nos Táxis com sinal de táxi 
claramente marcado, porque há sempre pretos afiados, que tentam ganhar alguns 
euros com o seu carro privado. 
Sempre dê uma olhada em sua bagagem, tanto na chegada e partida em frente ao 
Hotel e, especialmente, nas estações de trem no Vietnã. As bolsas também são 
muito populares arrancadas de ciclomotores. Mantenha sempre as malas perto do 
corpo, quer esteja a andar de mota ou a pé. É sempre aconselhável depositar os 
objetos de valor no cofre do hotel e só levar os valores absolutamente necessários 
na praia ou na cidade. Além disso, ao pagar com seus cartões de crédito, certifique-
se de que você só fazê-los em grandes lojas nos centros comerciais. No entanto, 
não deve haver qualquer problema em Retirar dinheiro das máquinas de venda 
automática dos lados da rua no Vietname. O Ministério Federal dos Negócios 
Estrangeiros recomenda as seguintes vacinações para a entrada no Vietname: 

- Tetano 
- Difteria 
- Poliomielite 
- Hepatite A (Para estadias de longa duração e viagens individuais também 

hepatite B) 
- Possivelmente tifóide, encefalite japonesa e raiva 
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