O que fazer em Hanói: um dia no antigo bairro de Hanói
Tenho muitos artigos sobre atrações de Hanói, incluindo horários sugeridos, dicas e
truques, visto para o Vietnã, mas não detalhes sobre um determinado lugar. Hoje,
vou dizer-vos o meu maravilhoso dia no antigo bairro de Hanói como uma sugestão
sobre o que fazer em Hanói. A minha experiência vai ajudá-lo a descobrir o antigo
bairro de Hanói à sua maneira. Você pode seguir este cronograma ou mantê-lo
como um guia para referência futura.
As seguintes sugestões não são todas as atrações no antigo bairro de Hanói, uma
vez que esta área é tão grande e tem um monte de coisas para descobrir. No
entanto, você deve ir para estes destinos abaixo para fazer turismo e desfrutar de
comida Hanói.
Lista de destino
• Mercado Dong Xuan: o centro lotado com muitos itens, a maioria vendidos
por atacado. O preço de varejo é um pouco mais alto se você comprar por
varejo. Venha aqui e saiba mais sobre um bazar antigo com vistas "muito
Hanói".
• O Quan Chuong: 1 em 5 portão da cidade esquerda, com o portão foi
renovado para ser viável ao longo do tempo.
• Dong Xuan Lane: Onde você pode desfrutar de uma variedade de Hanoi
street pratos como o Pão de Rieu, pão de oc (caracol macarrão), bun nganmato (Cairina de macarrão), especialmente chè (tipo de sobremesa feita com
açúcar e feijão mungo, feijão, geléia, tapioca, frutas (longan, durian, manga
ou jaca), e creme de coco) para comer no verão. Eles são muito saborosos e
legal. O preço é de 15.000 VND para 25.000 VND. Devias experimentar Bun
Oc, rieu (sour soup) e chè.
• Templo de Bach Ma: o Templo da era Ly, associado com a construção da
Cidadela de Thang Long. Esta é também uma das quatro cidades do antigo
Thang Long (Templo de Bach Ma fica a leste da Cidadela). Se você é
apaixonado pela história, não perca.
• Bun Cha Hang Buom: ao lado de Bun Cha Hang Manh, Bun Cha Hang Buom
também sabe muito bem, mas mais barato e mais adequado para os alunos.
O preço é cerca de 25.000 VND / bowl enquanto bun Hang Manh é cerca de
60.000 VND / bowl
• Casa antiga em 87 de Maio: a casa antiga ainda mantém muitos estilos de
vida Hanoiano com sua arquitetura do estilo Hanói no início do século XX.
• Café Shot 60 Phat Loc: este café é para os convidados que amam a
fotografia, decoração interior única. Devias vir cá de dia, depois do passeio
matinal e do almoço. Este café está localizado em Phat Loc lane, onde é
famoso por Dún Đậu Môm Tôm (macarrão com tofu e pasta de camarão).
Você pode desfrutar de Bún Đậu Môm Tôm antes de relaxar no café para
continuar o passeio à tarde.
• Bia Hoi in Luong Ngoc Quyen: Bia Hoi in Vietnam is the cheapest beer in the
world. Você vai encontrá-lo em muitos lugares em Hanói, mas há uma
esquina que é muito popular com turista na intersecção de Ta Hien e Luong
Ngoc Quyen Street. Você vai se sentar em uma pequena cadeira de plástico
quando beber cerveja aqui, o que é realmente uma experiência local como os
vietnamitas estão familiarizados com comer nesses lugares como aquele.

•

O Mai Hong Lam em 11 Hang Duong: um endereço confiável para comprar
presentes significativos para os amigos em seus países, uma vez que esta é
uma especialidade de Hanói.
• Dinh Liet Street with boiled snails: They open in the evening only. Se você
ficar no hotel na velha Squarter de Hanoi, este é o lugar perto de onde você
vive para comer pratos saborosos de um sabor muito pesado Hanói.
• Stir-fried pho, fried Pho in Nguyen Sieu Street: It deserves trying stir-fried
pig's offal as it's so special in Vietnam. Abre à noite a partir das 19: 00. O
restaurante fica em frente à loja Acoustic Café (No. 7 Nguyen Sieu). Este
prato é tão delicioso. Só te sentas no passeio, mas está limpo. Pede só
vísceras de porco frito, pho frito e diverte-te.
• Pão 25, endereço 25 Hang Ca: uma pequena loja de pão no passeio atraiu
muitos visitantes pelo gosto do pão Hanói tradicional. Pão perfumado feito de
farinha de trigo comido com sabores tradicionais dos franceses como Paté,
presunto, juntamente com pepinos. Restaurante aberto diariamente das 7: 00
am até 20: 00 pm. É uma visão geral do que fazer em Hanói Old Quarter.
Agora é o horário e os hotéis perto destes lugares acima.
Hotéis em Hanói
O antigo bairro de Hanói é o centro da cidade. Tem lugar um monte de atividades
comerciais e turísticas. Por isso, há muitos hotéis localizados nesta área. Você pode
escolher todos os tipos de hotel de albergue a 5 estrelas hotel você pode ver o
mapa Área hotel barato no mapa abaixo, em três áreas mencionadas, o hotel custa
entre $15 – $25 (de 1 a 3 estrelas). Estas áreas também são convenientes para
viajar para a área do bairro velho.
Com estes destinos acima, é melhor escolher os hotéis em Hang Be Street, Ma
May, Thuoc Bac, Hang Ma, Gia Ngu, Hang Bac streets. Eles estão perto das
atrações que eu listei acima.
O que fazer em Hanói: uma turnê para visitar o antigo bairro de Hanói em um
dia
Se você não sabe o que fazer em Hanói Old Quarter do seu hotel em detalhes, siga
o guia abaixo. A partir do hotel em que você está, você pode caminhar para os
lugares perto de você mais, não necessariamente tem que seguir este horário. Este
é apenas um horário sugerido, se você gosta de você pode tomar um táxi ou ciclo
para o início e, por isso, ir na programação.
Transporte: a pé ou de bicicleta
8: 00: mude-se para Dong Xuan Lane na Hang Chieu Street. Aqui você pode ter
pratos de pequeno-almoço como Bun Oc, Bun Rieu, Pho, etc.
8: 30 am: visite o Mercado Dong Xuan que está localizado ao lado dele, você pode
perguntar às pessoas locais como fazer turnê ao redor do mercado. Você não
precisa visitar todos os cantos, só o primeiro andar é suficiente
9: 00 AM: continue andando para o Quan Chuong, tirar uma foto e desfrutar da vista
9h30: Continue para o Templo Bach Ma. Se depois de andar por aí, são 11 da
manhã(porque você começou tarde), então você pode almoçar com Bun Cha Hang
Buom
10h15: Continue atravessando a rua Para Visitar a antiga casa em 87 Ma Maio.
Lembrem-se de preparar 10.000 VND para o bilhete de entrada. Em seguida, se
você sentir pneu, visite um café chamado Nola (uma casa a partir daqui)

11: 00 am: visite Kim Ngan communal temple em 42-44 Hang Bac-o ancestral do
Templo de goldsmith em Hang Bac.
12h00: almoçar com Bun Dau Mam Tom em Phat Loc Lane, se você não comer
pasta de camarão, você pode chamar molho em vez. Não se esqueça de adicionar
Cha Com (uma especialidade comum de Hanói).
12: 45: depois do almoço, você pode relaxar no café Shot em 60 Phat Loc. Tem
espaço aberto e decoração impressionante.
2: 00 pm: você pode continuar a viagem para visitar Ngoc Son Temple e Hoan Kiem
Lake.
3: 00 pm: Se você gosta de assistir a marionete de água, você pode comprar
ingressos no Teatro de Marionetas de Água Longa Thang que está localizado perto
Ngoc Son Temple.
16h: comprar presentes para parentes, comer Oc Luoc na rua Dinh Liet ou beber
Bia Hoi em Luong Ngoc Quyen.
7h00pm: jantar com vísceras de porco frito, pho frito na rua Nguyen Sieu, ou você
pode comer em Cha Ca Thang Long 21-31 Duong Thanh.
8h00: dar um passeio para desfrutar de Hanói à noite. Se fores aos fins-de-semana,
podes entrar no Mercado Nocturno em Hang Ngang, Hang Dao. Há um monte de
pequenas coisas com bom preço como presentes para você e seus parentes.
Todas as informações acima irão ajudá-lo a imaginar claramente o que fazer em
Hanói Old Quarter. Vamos divertir-nos.
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