- vi rejser drømmene

VIETNAM CHARM
17 DAGES RUNDREJSE MED DANSK REJSELEDER
Hanoi - Halong Bugten - Hoi An - Ho Chi Minh City - Mekongdelta - Phu Quoc ø

VIETNAM CHARM

17 DAGES RUNDREJSE MED DANSK REJSELEDER
AFGANGE

havde mødt lokalfolket og oplevet deres dagligdag. Netop
vietnamesernes umiddelbare lethed til smil og gæstfrihed
overfor besøgende gør Vietnam til et vellidt rejsemål

11. november - 27. november 2016
14. januar - 30. januar 2017
19. februar - 07. marts 2017

PRISER AFGANG I 2016

Rejse & badedage på Chez Carole Resort
Rejse & badedage på Mai Spa Resort
Rejse & badedage på Famiana Resort
Rejse & badedage på La Veranda Resort
Rejse & badedage på Chensea Resort

PRISER AFGANGE I 2017

Rejse & badedage på Chez Carole Resort
Rejse & badedage på Mai Spa Resort
Rejse & badedage på Famiana Resort
Rejse & badedage på La Veranda Resort
Rejse & badedage på Chensea Resort

20.100
20.600
21.200
22.600
23.900
21.300
21.800
22.500
23.900
25.200

HOTELSTANDARD

3 & 4 stjernede hoteller & Deluxe båd i Halong bugten.
ANTAL DELTAGERE
10 - 25 rejsedeltagere.

MERE INFORMATION OM RUNDREJSEN

Læs udførligt beskrevet dagsprogram, praktiske forhold,
vejret og om rejselederen, se rejseruten, links til hoteller
og meget mere på www.vietnamtravels.dk

INTRODUKTION AF REJSEN

“Det virker nærmest som om Vietnam har en hel
befolkning på lykkepiller, så imødekommende og glade
virker de ..... og det hele tiden” udbrød en rejsegæst efter
en dagsudflugt i det landlige opland til Hoi An, hvor vi

M = Morgenmad, F = Frokost, A = Aftensmad,
inkluderet i prisen/programmet hvor angivet.
Dag 1: Afrejse København
Check-in og afrejse fra Københavns lufthavn om
eftermiddagen og ankomst til Hanoi i Vietnam
dag 2 med flyskifte undervejs. Der serveres mad
og drikkevarer ombord.
Dag 2: Ankomst Hanoi
Vi modtages i lufthavnen og kører til hotellet i
det centrale Hanoi. Byen rummer en forunderlig
arkitektur. Her står de franske palæer, brede
boulevarder og byens grønne åndehuller i
kontrast til buddhistiske pagoder, snævre gyder
og den hektiske trafik. Hotelcheck-in og tid til
et bad inden vi skal på tur i en cykelrickshaw
rundt i den gamle bydel. Her foregår meget af
familieforretningernes produktion på fortovet.
Vejnavnene angiver hvilke produkter der laves
og sælges i gaden. Nogle veje har bevaret dette
særpræg, mens mere moderne erhverv har
trængt sig ind i andre gader. Senere skal vi se en
forestilling af vanddukketeater - en gammel unik
vietnamesisk teaterform. Bagefter aftensmad på
en af byens gode restauranter inden vi går hjem
til hotellet og oplever Hanoi by night.
3 stjernet Skylark Hotel - Deluxe værelse (A)

Befolkningens livsglæde kombineret med det megen
virvar fra mange menneskers udendørs dagligdagsliv gør
bybilledet både levende og stemningsfyldt. Overraskende
indtryk fra livet i gaderne og turens seværdigheder vil
der være i rigt omfang på en rejserute, der bringer os fra
Nord til Sydvietnam med start i Hanoi. Her ser vi både de
historiske seværdigheder, og skal på spadsereture i den
gamle bydel og til morgenparade på parlamentspladsen.
Efter nogle hyggelige dage på båden i Halong bugten
og i den charmerende købstad Hoi An som af mange
tidligere gæster tilkendegivelser som landets skønneste
by, så ankommer vi til Sydvietnam. Her har vi ophold i
metropolen Ho Chi Minh City, inden turen går gennem det
landlige Mekongdelta med bl.a. 2 nætter på en skøn lodge
beliggende i en tropisk have lige ved Mekongfloden.
Rundrejsen slutter med badedage på Phu Quoc, som er en
vietnamesisk tropeø i den Thailandske bugt. Der er lagt op
til strandferie på landets største ø, hvor kysterne byder på
fine strande og hovedbyen på et livligt aftenliv.

VIETNAM CHARM ER BL.A. KENDETEGNET VED

+ God programstruktur med sightseeing & tid på egen hånd
+ Erfaren dansk rejseleder med mange rundrejser på CVet
+ 3 indenrigsflyvninger, så hurtigt fremkomst til næste sted
+ Badeafslutning med 4 dage på Phu Quoc tropeø
+ Flere udflugter med øje for Vietnams smukke landlige og
tropiske omgivelser og det stille landsby, bl.a. 3 nætter i
Mekongdelta heraf 2 på en skøn lodge ved floden.

Dag 3: Hanoi
Byrundtur. Vi besøger landsfaderen Ho Chi
Minhs mausoleum. Han ligger balsameret i et
glassarkofag til minde om præsidenten, der
kæmpede for Vietnams uafhængighed mod
Japan, Frankrig og USA. Vi kommer forbi
præsidentpaladset og Ho Chi Minhs simple
pælehus, hvorfra strategierne for kampen mod
Sydvietnam blev lagt.
Vejen går forbi pagoden på en søjle og
det fredfyldte Litteraturtempel, der var
Vietnams første universitet. Datidens lærere
og embedsmænd blev uddannet og gik til
eksamen her. Efter frokost er der tid til at opleve
hovedstaden på egen hånd. For dem som har
lyst går rejselederen en stemningstur rundt i de
snævre handelsgader i det gamle bykvarter.
3 stjernet Skylark Hotel - Deluxe værelse (M,F)
Dag 4: Hanoi – Halong bugten
Vi oplever indbyggernes fælles morgengymnastik
ved Hoan Kiem søen inden afgang til Halong by.
Herfra sejler vi med en Deluxe junke (båd) ud i
Halong bugten, hvor over 3.000 kalkstensbjerge
i særegne formationer rejser sig op gennem
havoverfladen.
Ombord får vi serveret god mad med alt godt fra

havet. Vi besøger fiskerfamilier, som bor i små
landsbyer på vandet, og der bliver mulighed for
at sejle i kajak eller svømme lidt i bugten - og
bare nyde de fantastiske omgivelser fra bådens
åbne dæk eller indendørs opholdsområde.
Junken smider anker i en klippeindhyllet bugt.
Inden aftensmaden er der tid til en drink på
dækket, mens mørket sænker sig og gør
klipperne til et landskab af mørke silhuetter.
Deluxe Junke, 2-pers. kahyt m. bad/toilet (M,F,A)
Dag 5: Halong bugten - Hoi An
Vandets klukken mod båden og udsigt til
de grønklædte kalkstensbjerge - en skøn
morgen, hvor de friske kan dyrke Tai Chi med
en instruktør eller blot opleve den gryende
morgen tage sin begyndelse. Junken sejler til
en drypstensgrotte inden brunch buffeten, der
serveres samtidigt med at båden sejler mod
land.
Vi går fra borde ved 11-tiden og kører til Hanoi
lufthavn, hvorfra der afgår fly til Danang i
Midtlvietnam. Videre med bus 30km til den
charmerende gamle handelsstad Hoi An - som
i manges tidligere gæsters optik er Vietnams
skønneste by.

4stj Thanh Binh Riverside Htl-Delux vær(Brunch)

Dag 6: Hoi An
Fridag til at snuse rundt i de hyggelige gader
med købmandshuse bygget dengang
udenlandske handelsfolk bosatte sig i byen. I
de historiske rammer findes nu restaurationer,
gallerier og skræddere. Tid til at få syet lidt nyt til
garderoben. En god muligheder er også at cykle
en tur ud gennem de landlige forstæder eller
pedaltrampe ud til kysten og stranden som ligger
godt 5 kilometer fra hotellet.
4 stj Thanh Binh Riverside Hotel - Delux vær. (M)

For dem som ikke er interesseret i sightseeing
af disse 2 historiske steder kan man blive bragt
til centrum af Ho Chi Minh City og dermed have
næsten en hel fridag i Vietnams største by.

Dag 7: Hoi An
Vi pedaltramper af sted på en 9 kilometers, godt
6 timers cykeludflugt rundt i Hoi Ans opland,
hvor vi får indblik i de lokales daglige gøren og
laden. Der gøres flere ophold undervejs ved
private hjem, hvor et eller to familiemedlemmer
er i gang med at lave rispapir, forberede lokale
specialiteter til salg på markedet, fiskere som
reparerer deres net eller et familiemedlem som
tørrer risen på terrassen foran huset. Vi besøger
også et lille skibsværft, hvor de bygger mange af
de træbåde man ser sejle på floden i Hoi An.

Dag 9: Ho Chi Minh City - Mekongdelta
Byrundtur til Genforeningspaladset, det tidligere
palads for de sydvietnamesiske præsidenter,
hvorfra Sydvietnam kapitulerede og overgav
magten til de nordvietnamesiske tropper den 30.
april 1975. Vi lægger også vejen forbi det gamle
franske posthus, inden rundturen fortsætter til
FITO, et museum med en rustik stemning, som
fremviser traditionel medicin fra urter og sjældne
planter. Stedet ligger i bydelen Chinatown som vi
efterfølgende går en stemningstur i.

Tempoet er roligt og der gøres stop når vi
kommer forbi andre små attraktioner eller særlige
lokale aktiviteter, som man uvilkårligt støder ind i
på sin vej gennem private boligkvarterer og ud i
de landlige åbne omgivelser på mindre stier med
udsigt til rismarker, fiskedamme og rejefarme.
Tilbage i Hoi An by om eftermiddagen besøger
vi fujian-kinesernes forsamlingshus, nu et
tempel, der er dedikeret til gudinden Thien
Hau. Ligeledes lægges vejen forbi et over
200 år gammelt købmandshjem, hvor en af
familiens medlemmer vil vise os rundt. Vi ser den
overdækkede japanske bro, der forbinder den
japanske og kinesiske bydel, og kigger indenfor
hos et lille tekstilsted.
4 stj Thanh Binh Riverside Hotel-Delux vær(M,F)
Dag 8: Hoi An - Ho Chi Minh City
Om morgenen flyver vi til Ho Chi Minh, hvorfra
vi kører til Cu Chi tunnelerne. Et tunnelsystem,
hvor de vietnamesiske modstandsfolk fra

Viet Cong skjulte sig og hvorfra de udførte
overraskelsesangreb på amerikanerne i Saigon.
Stedet, der rummede operationsstuer, køkkener,
mødelokaler, soverum og våbenlagre, er over
250 km langt og nogle steder i 3 etager. Inde
i byen besøges museet, som viser fotos fra
Vietnam-krigen. Bagefter hotelcheck-in og fri.

3 stj. Huong Sen Hotel - Deluxe værelse (M,F)

Efter frokost med først bus og så båd kommer
vi til Mekonglodge - et hotel, som arkitektonisk
passer til deltaets landlige stemning med 1-plans
huse og grønne have. Her nyder vi de sidste
dejlige eftermiddagstimer i lodgens tropiske
omgivelser, og med en dukkert og en drink ved
stedets fine swimmingpoolområde med view
ud til Mekongfloden, hvor små og store både
kommer tøffende forbi.
3 stj. Mekonglodge - Bungalow værelse (M,F,A)
Dag 10: Mekongdelta
Bådtur til Cai Be, som har et mindre flydende
marked. Vi går i land og besøger små
familieforetagender, der fremstiller specialiteter,
frugtslik af kokosnød og popkorn af ris. Sejlturen
fortsætter videre ned ad den travle Mekongflod
og ind i de mindre kanaler, bl.a. i en sampanbåd, hvor vi kommer tæt på landsbyens
hverdagsliv. Der gøres stop undervejs og vi
kommer forbi et traditionelt bygget Mekonghus, som har været ejet af samme familie i flere

generationer. Her serveres en god frokost i
private rammer.
Om eftermiddagen cykler vi i et roligt tempo ud
i countryside og besøger mindre familiebedrifter
og passerer andre små entreprenører. Vi giver
os tid til at stå af cyklen, når vi støder på noget
opsigtsvækkende (transport på bagsædet
af en scooter i stedet for cykel muligt uden
merpris). Igen i dag har vi de sidste gode
eftermiddagstimer på lodgen, og her man kan
deltage i et madintro til vietnamesisk kogekunst.
3 stj. Mekonglodge - Bungalow værelse (M,F,A)
Dag 11: Mekongdelta - Chau Doc
Båd til havnekajen hvorfra bussen kører os
til Chau Doc med stop ved en krokodillefarm
undervejs. Efter frokost sejler vi i sampanbåde
ud til flydende huse, der har fiskeopdræt i
“kælderen” og kommer forbi en landsby, hvor
Chamfolket bor. Cham’erne styrede engang det
sydlige Vietnam, men er i dag en minoritet, som
lever spredt i landet. Bl.a. i Chau Doc, hvor de
bor på pælehuse.
Bagefter skal vi med en særlig Mekongcykelrickshaw rundt i de centrale gader, og
gør stop ved templet for Cao Dai - en unik
vietnamesisk trosretning, som blander de store
reltioner kristendom, buddhisme, islam og
taoisme. Både ritualer, bygninger og symboler
er særdeles farverige, og blandt deres helenger
finder man den franske heltinde Jeanne D’Arc,
forfatterne VIctor Hugo og Shakespeare.
Hjulene ruller videre lidt ud af byen til Sam
bjerget. For dem som har lyst til lidt motion går
vi op ad trapper på bjergsiden og ned igen.
Fra toppen man har et smukt view udover hele
området og kan kigge ind over grænseområdet
til Cambodja.
3 stjernet Chau Pho Hotel - Deluxe værelse (M,F)
Dag 12: Chau Doc - Phu Quoc ø
I siger farvel til den danske rejseleder, og
fortsætter i bus med den engelsktalende
vietnamesiske guide, som har været sammen

INKLUSIV I PRISEN
•

Tur 11. - 27. november 2017 med Thai
Airways København - Hanoi / Ho Chi
Minh City med flyskifte i Bangkok.
Tur 14. - 30. januar 2017 med Emirates
København - Hanoi / Ho Chi Minh City
med flyskifte i Dubai.
Tur 19. februar - 07. marts 2017 med
Qatar Airways København - Hanoi /
Ho Chi Minh City med flyskifte i Doha.

•       Al transport i Vietnam i bus, båd og
3 indenrigsflyvninger.

med gruppen siden ankomst til Ho Chi Minh
City dag 8. I kører til Mekongdeltaets vestkyst,
hvorfra I skal med en større hurtigfærge til Phu
Quoc, som er Vietnams største ø - placeret i den
Thailandske bugt. Guiden er med på overfarten
og sørger for transporten fra havnen på Phu
Quoc til resorttet.
Øen er rig på smukke landskaber, lige fra
kasuarina og palmetræer, der står i geled
langs de hvide sandstrande og op til de
skovklædte bjergtinder, der ligger midt på øen.
Temperaturerne ligger mellem 25 – 35 grader
hele året med relativt tørt vejr fra slut november
– april.
I afhentes ved havnekajen og køres til
resorttet. De næste 4 dage gælder det om
at få strandsand mellem tæerne, slappe af,
bade og være sammen uden nødvendigvis
at skulle noget. Der tilbydes indkvartering
på flere forskellige baderesorts - des højere
hotelstandard des højere turpris (se priser ved
de respektive tilbudte baderesort i prisoversigten
side 2). (M,F).
De tilbudte resorts er følgende, som alle ligger
lige ved vandet og eget private strandområde:
3 stjernet Chez Carole Resort, Bungalow vær.
3 stjernet Mai Spa Resort, Seaview bungalow
4 stjernet Famiana Resort, Deluxe Seaview vær.
4+ stjernet La Veranda Resort. Deluxe vær.
4+ stjernet Chensea Resort, Seaview bungalow
sea Resort
Dag 13: Phu Quoc ø
Fridag ved vandet. (M)
Med en mindre fastboende befolkning, kun lidt
trafik og med vand hele vejen rundt, byder Phu
Quoc på ø-stemning og rigtig feriefornemmelse.
Resorttene byder på fine strande, små
vandsportsaktiviteter, udlejning af cykler og
restauranter med udsigt til havet eller til haven
ned mod vandet. Her kan man indtage en frokost
og aftensmad, men der er også mulighed for
at prøve spisesteder i nabolaget eller andre
nærtliggende resorts.

Øens bovedby Duong Dong har en afslappet
atmosfære og et besøg værd omkring centrum,
havnen og markedet. Udover byens restauranter,
finder man hver aften et meget atmosfæresfyldt
nightmarket. Restauranterne tilbyder friskfanget
fisk og skalddyr, som de står og griller på en
stor åben grill. Man bliver hurtigt sulten og fristet
af de mange muligheder for at sætte en stor
hummer, friske muslinger eller tunside til livs.
Udflugtsmulighederne går lige fra besøg fra
populære Sao Beach til strande, hvor I er
de eneste badende, cykelture rundt på øen,
fisketur, vandreture i skovreservatet eller
besøg i fængselsmuseet hvor franskmændene
og amerikanerne internerede Viet Minh’er og
Vietcong’er.
“Verdens bedste” fiskesovs - som der enten
bruges meget eller lidt af i vietnamesiske
madretter - fremstilles på Phu Quoc og nogle
af produktionsstederne er åbne for besøg. Øen
har ligeledes optimale varme og solskinsforhold
til dykning af peber, som kommer med en
karakterfyldt smag. Phu Quoc-peberet er for
peber, hvad Amarone er for vinen. Så køb lidt af
dette krydderi med hjem.
Dag 14: Phu Quoc ø
Fridag til at slappe af ved vandet og bade. (M)
Dag 15: Phu Quoc ø
Fridag til at slappe af ved vandet og bade. (M)
Dag 16: Phu Quoc ø-Ho Chi Minh City-Afrejse
Fri indtil afhentning på resorttet og transfer til
Phu Quoc lufthavn, hvor der er flyafgang til Ho
Chi Minh City. Herfra har vi videre oversøisk
flyvning om aftenen med flyskifte undervejs til
København. (M)

Alle morgenmad, 8 x frokost og
4 x aftensmad på udvalgte restauranter.

•

3 & 4 stjernede hoteller, 2-personers
kahyt med eget bad/toilet på Deluxe
båd i Halong bugten. Nætter på Phu
Quoc ø iht. valgte resort.

•

Udflugter og entreer jævnfør program.

•

Engelsktalende vietnamesiske guider.

•

Dansk rejseleder (på vores hjemmeside
er angivet hvem er rejseleder på hvilken
afgang med info om guidens baggrund).

EKSKLUSIV I PRISEN
•

Drikkevarer og måltider ikke nævnt.

•

Drikkepenge til lokalguider & chauffører
(beregn ca. 450/person).

•

Rejseforsikringer (kan bestilles hos os).

BEMÆRK
•

Enkeltværelsestillæg: 4.070
Kan spares ved at dele værelse med
deltager af samme køn, når muligt.

•

Ingen visumpligt ved denne turs ophold
i Vietnam for danske statsborgere.

•

Mulighed for at forlænge turen. Ring og
hør om priser og muligheder.

•

De nævnte hoteller anvendes som
udgangspunkt for turen. Der kan dog
forekomme ændringer til andre hoteller
med tilsvarende standard.

•

Vietnam Travels tager forbehold for
trykfejl, ændringer i valutakurser, nye
eller forhøjede skatter og afgifter, samt
andre forhold vi ikke har indflydelse på.

Dag 17: Ankomst Danmark
Ankomst til Københavns lufthavn.

Mere detaljeret beskrivelse af dag-til-dagprogrammet findes på hjemmesiden.

VIETNAM TRAVELS
Tlf. (+45) 8678 5050
www.vietnamtravels.dk
info@vietnamtravels.dk

•

Urbakkevej 4
8450 Hammel
Mandag-Fredag 9-17

REJSERUTE FOR VIETNAM CHARM

