REJSELEDER PÅ:
Vietnam Grand II 12. februar - 04. marts 2017
På en rundrejse i 2000 ramtes Carsten af en umiddelbar fascination
af Vietnam – og fascinationen er blevet til en forelskelse af landet.
Han har sidenhen rejst og opholdt sig i Vietnam i sammenlagt
mere end 5 år. Carsten taler vietnamesisk og er en fantastisk
døråbner i mødet med befolkningen – med sand interesse for
hverdagslivet for risbonden, menigmand og lokale VIPs. Som gæst
på hans ture er man risikozonen for pådrage sig hans begejstring
for landet og ikke mindst i smittefare for hans altid gode humør.
Carsten har igennem flere år stået i spidsen for både Vietnam
Combi Tour, Vietnam Emotion og Vietnam Grand Tour.

CARSTEN

Gæsters feedback på vores rejseleder Carsten
Vi oplevede en rejseleder, der hver dag var i topform, dejlig rolig, det var vores oplevelse at han
rummede alle 22 deltagere på bedste vis. Det var helt sikkert hans fortjeneste at vi alle havde det
godt med hinanden. En rejseleder der havde en meget stor, ikke bare viden, men også hjerte for
Vietnam. Han var en meget levende fortæller, vi syntes vi fik rigtig meget at vide. En kæmpe tak
til Carsten herfra.
Bendt & Ingelise, Vietnam Grand Tour, Februar 2016
Carsten var helt fantastisk og godt fortællende. Han hjalp med ydereligere information når man
bad om det. Han var meget hjælpsom omkring alt ligefra apoteker til ekstraordinære toiletbesøg.
Det kan ikke gøres bedre.
Jan & Annette, Vietnam Emotion, Februar 2016
Storartet, levende, glad og kompetent guide. Hold fast i Carsten.
Leif & Berit, Vietnam Emotion, Januar 2016
Carsten var fuldstændig outstanding. Hans formidlingsevne er super god, ligesom hans viden om
forholdene både det kulturelle og historiske er enorm. Hans engagement og kærlighed til landet
smittede af på holdet. Carsten har også en helt særlig evne til at fornemme holdet og deres behov.
Han formidler hverken mere eller mindre end det som er passende. Han havde en stor andel i at
gruppedynamikken på holdet blev så god. Han har et kæmpe overblik og overskud hvilket udmønter
sig i al alt bare glider uproblematisk, ligefra forsinkelser på togturen og sygdom til placering af
gæsterne omkring middagsbordet. Det var dejligt at han blandede sig med gæsterne ved f.eks. at
spise sammen med os, i stedet for som mange andre guider der sidder for sig selv. Og så gør det
absolut heller ikke noget at han har humor!!!
Lise & Ole, Vietnam Grand Tour April 2015
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Gæsters tilbagemeldinger på vores rejseprogrammer med dansk rejseleder
Netop hjemkommet efter 3 fantastiske uger i Vietnam, må jeg sige tak for en særdeles vellykket
tur hvor alt klappede fra dag 1. Vi 4 fra Frørup/ Nyborg har til fulde nydt vores tur til Vietnam.
Charlotte, Lis, Jørgen & Finn, Vietnam Grand Tour, Februar 2016
En fantastisk tur.
Jan & Jane, Vietnam Emotion, Januar 2016
Rejsen har til fulde levet op til vores forventninger. Det har været en fantastisk oplevelse. Men vi
skal også indrømme at vi var meget ”brugte” inden badedagene.
Hanne & Cecilie, Vietnam Grand Tour, Januar 2016
Turen var som helhed en fantastisk oplevelse. Cykelturene, sejlturene var dejlige aktiviteter.
Besøg på skole, ”silke”-værksted og gartneri var gode oplevelser som vi tænker ville være
vanskelige at finde frem til hvis man rejste på egen hånd. Guidens mange informationer om
Vietnams historie, kultur, normer osv. Bibragte os indsigt og forståelse for vietnamesernes
livsvilkår og satte de udvalgte besøg på museer, skoler osv. i perspektiv og gav os et langt
større udbytte end hvis vi havde rejst på egen hånd.
Det var ikke tydeligt for os i programmet/introduktionen af restauranterne som var valgt, var af
så høj kvalitet ligesom maden på disse restauranter var med flaskevand, så rå grønsager og
frugt kunne spises af os uden frygt for maveproblemer.
Lise & Ole, Vietnam Grand Tour, April 2015
Vi har haft en fantastisk tur, som vi kan leve højt på længe. Vi var flere, som snakkede om, at
ikke nok med, at I har fundet nogle rigtig dejlige hoteller, så har I også fundet nogle rigtig
spændende spisesteder. Rigtig lækker mad, men også nogle skægge steder med atmosfære,
som vi aldrig havde fundet selv. Så måltiderne blev virkelig en oplevelse oveni alt det andet.
Birgit og Anne-Marie, Vietnam Grand Tour, Marts 2015
Det var en god tur. Hvor følgende kan fremhæves. Mange relevante besøgte steder, god guide
med godt kendskab til landet og sproget, fine hoteller, passende rejsetider, ok antal deltagere.
Hvad kunne gøres bedre? Der var nok lige rigelig måltider med mange retter – to store måltider
om dagen var måske rigelig når vi fik så fin og stor morgenmad. Ud fra bedste motiv kunne det
virke som man alle ville vise det bedste fra ”vietnamesiske køkken” – svarende til at vi altid
serverede det samme ”kolde bord” til en gæst. Den første frokostrestaurant i Dalat – levede
ikke op til de andre.
Niels & Aiyo, Vietnam Grand Tour, Januar 2015
Det var en rigtig god tur, særlig interessant og godt var turene, hvor vi så på landbrug, fiskeri,
teglværk, risbehandling og landets håndværk. Sejlturene var helt i top.
Jes & Margit, Vietnam Grand Tour Januar 2015
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