
Ho Chi Minh (Saigão) 
Ho Chi Minh situada na parte sul do Vietnã, é a maior cidade e antiga capital do 
Vietnã. Anteriormente conhecido como Saigão, foi renomeado Ho Chi Minh após a 
queda de Saigão em 1975. O Largo Rio Saigon, que leva uma grande volta a partir 
do leste liga a cidade com o mar. Naquela época, esta bela cidade era referida 
como a pérola do Oriente pelos franceses. 
Aqui está a informação de como chegar à cidade de Ho Chi Minh a partir do 
aeroporto com Vietnã visto na chegada. 
Há tanto para ver e fazer em Ho Chi Minh, e boa comida e bebidas, fascinantes 
bazares e lojas. A vida noturna na cidade é inacreditavelmente diversificada, por 
isso junte-se aos locais para festejar e beber, especialmente nos fins de semana, e 
ficar em um dos muitos bons albergues ou hotéis em Ho Chi Minh tem para 
oferecer. 
Há muitos métodos que você pode viajar dentro da cidade, no entanto, é melhor 
explorado a pé ou bicicletas dando-lhe acesso aos passeios e faixas sinuosas na 
cidade velha. Aqui, você pode observar e experimentar a vida dos moradores mais 
intimamente. A cidade é como um carnaval durante todo o ano de mercados de rua, 
lojas, cafés para pavimentos, stands-on-wheels e vendedores de mercadorias 
espalhadas em passeios ou simplesmente a partir de suas bicicletas e você não 
pode deixar de ser animado pela energia da atmosfera vibrante e encantado por 
seus antigos encantos. 
 
Uma coisa que vais descobrir em Ho Chi Minh são os muitos momentos 
inestimáveis que tens para te sentar e reflectir. Em meio à agitação e agitação de 
uma cidade, encontra-se uma calma, mas séria apreciação da cultura e do 
artesanato. Você pode ver as melhores vistas de Ho Chi Minh em uma pressa em 
uma estadia noturna, mas você vai precisar de pelo menos dois dias para fazer-lhes 
justiça, e três ou quatro dias para realmente ter uma noção da cidade. Em uma 
semana, você pode dar uma boa olhada na maioria do que Ho Chi Minh tem para 
oferecer, fazer algumas compras e desfrutar de viagem de dia para os túneis de Cu 
Chi e o Templo Cai Dao. Ver. Vai dar uma volta. Vais ficar inspirado. 
 
É A Melhor Altura Para Ir. 
O período ideal para visitar Ho Chi Minh é de Janeiro a março, pois são os meses 
mais secos do ano. As temperaturas variam de 31 no dia a 22 à noite, tornando-o 
um clima muito agradável para viajar. 
De Maio a outubro a estação chuvosa segue e pode ser amortecedor para os seus 
planos de viagem. Tenha em mente que há riscos de tempestades de tufão 
atacando a costa durante o período de julho a novembro. Além disso, o clima pode 
variar muito do Sul para o norte do Vietnã. Uma das melhores maneiras de ver e 
sock na cultura vietnamita é durante as estações festivas, como o Festival Tet. 
 
A Minha Lista De Tarefas 

- Se estiver em Saigão num domingo à noite, alugue um veículo de duas rodas 
e junte-se à multidão Para "di choi". É basicamente uma festa sobre rodas 
com um monte de diversão garantida, onde todos passam pelas ruas da 
baixa até as pequenas horas. 

- Se o calor começar a chegar até você, há vários parques aquáticos onde 
você pode salpicar em torno de esfriar. Perto do centro da cidade no distrito 
11 está o Parque Aquático Dam Sen, ao norte da cidade no distrito de Thu 
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Duc é o Parque Aquático Saigon, há também o mundo da água no distrito 9, 
Parque Aquático no distrito 7, e Dai o Parque Aquático Gioi no distrito 5. 

- Visitar salões de cabelo também é uma obrigação para os turistas, como 
vietnamitas são famosos por isso. Lavagem de cabelo, manicura e pedicura 
não custam mais de 10 dólares. Um bom lugar para ir é Vu Salon @ 210, 
Tran Quang Khai, Distrito 1. 

- Desfrute de um café tradicional vietnamita nas muitas cafetarias da cidade e 
veja o mundo passar. Às vezes é não fazer nada que vemos mais. 

 
Porquê Ir? 
Uma viagem ao Vietname não estará completa sem uma visita a Ho Chi Minh. Além 
do rico contexto histórico da antiga capital, outro fator de atração para visitar esta 
cidade está no contraste entre o Velho E o novo Vietnã, o centro cultural e 
econômico do país. 
Edifícios de arranha-céus, hotéis 5-stars e empresas internacionais atuam como um 
pano de fundo contra amplas avenidas bem preservadas e edifícios históricos 
coloniais que o atraem de volta aos dias de domínio francês. Museu de história e 
guerra coexistem lado a lado com pagodes construídos desde os tempos antigos. 
 
Porque Não Ir? 
É quase impossível não ir a Ho Chi Minh quando se viaja pelo sul do país. Como 
Hanói, Ho Chi Minh é o centro de trânsito do Sul para muitos turistas indo em frente 
para outros destinos. 
Nos últimos anos, no entanto, tornou-se cada vez mais comercial e para o viajante à 
procura de alguma paz e o lado 'autêntico' do Vietnã, este pode não ser o lugar para 
você. A diferença é especialmente impressionante quando você está vindo do Norte 
e pode até mesmo sentir um pouco claustrofóbico. 
Muitos visitantes agora apenas agendar um dia ou dois como uma parada de 
descanso, confirmar seus planos de viagem ou recuperar algumas compras. 
 
Cuidar 

- Para muitos turistas, seu pior pesadelo vem da má experiência com os 
motoristas de táxi/moto-táxi/ciclo's. Muitos deles não falam bem Inglês ou 
fingem não falar Inglês. Às vezes eles oferecem um preço, mas quando você 
chega ao seu destino é outro preço. É recomendado levar uma nota e uma 
caneta com você e escrever os preços para baixo antes de saltar para o 
veículo. 

- Caso contrário, para evitar estes problemas, use apenas os táxis medidos. 
Se possível, ter uma noção de para onde você está indo, como às vezes os 
motoristas trazê-lo em loops ou para fora da cidade. Para longas distâncias, 
como da cidade para o aeroporto, deixe claro quem vai pagar as portagens 
rodoviárias. 

- Quando você vai para restaurantes locais certifique-se de que os menus têm 
preços impressos ou pedir os preços. Caso contrário, há uma grande chance 
de que você vai ser sobrecarregado e acabar tendo que pagar uma conta 
exorbitante. 

- A maioria das viagens ao redor de Ho Chi Minh tem o mesmo preço. Se você 
encontrar um que é suspeitosamente mais barato em cafés ou agentes de 
estrada estar ciente de que muitas vezes eles economizam custos através de 
cortes de cantos, indo para menos lugares de interesse ou usando Ônibus 



antigos, sem AC ou servindo alimentos de muito má qualidade. É melhor 
reservar a partir dos hotéis ou empresas de turismo como eles são 
responsáveis pela qualidade. 

- Tenha cuidado ao andar pelas ruas, como tem havido muitos incidentes de 
ladrões de carros. 


