REJSELEDER PÅ:
Vietnam Sommer 11. juli – 25. juli 2019
I 1999 tog Mads på familiebesøg i Hanoi og med lysten til
eventyr i kroppen. Og Vietnam gik i blodet på Mads, og han
har nu opholdt sig derude i knap 15 år, skiftet familien med
kone og børn i skolealderen, og har den vietnamesiske kultur
og dagligdag tæt inde på livet. Han har boet og arbejdet i alle
dele af landet, i Hanoi i Nordvietnam, i Hoi An i Midtvietnam
og Ho Chi Minh City i Sydvietnam, så det er en særdeles
kyndig og velbevandret rejseleder, man får på Mads’ rejser.
Ligeledes vil gæster på Mads’ rundrejser blive inviteret med
ind på hans svigerfamilies lille hyggelige restaurant i det
centrale Hoi An. Mads har guidet flere Vietnam Travels
rejseprogrammer med dansk rejseleder.

MADS

Gæsters feedback på vores rejseleder MADS
Mads var en fantastisk guide, som vi kun kan anbefale jer at bruge noget mere. Han var
fantastisk til at fortælle og ikke kun det, man kan læse i bøgerne, men om alt muligt og umuligt.
Mads var 100% engageret. ”Selv vejret havde han styr på” – når det regnede, passede det altid
med, at vi skulle spise, eller i hvert fald ikke være ude.
Jan & Linda, Vietnam Sommer, Juli 2018
Guiden var fantastisk, meget dygtig og hjælpsom. En meget stor gevinst for turen.
Pia & Preben, Vietnam Sommer, Juli 2018
Mads var meget professionel og gjorde det rigtig godt.
Stine & Thomas, Vietnam Sommer, Juli 2018

Vi havde en dejlig tur, og vores danske rejseguide Mads var bare super god. Så meget ros til ham
for hans arbejde som guide. Han var med under hele turen og havde god viden om Vietnam, også
mange sjove små historier. Vi er ved at fordøje alle de oplevelser vi har fået med i bagagen.
Gert & Jette, Vietnam Sommer, Juli 2018

Mads var bare en fantastisk rejseleder på alle områder. Håber bestemt I vil bruge ham fremover.
Han øste ud af sin fantastiske viden om landet og dens befolkning. Vi stillede mange spørgsmål,
og det tydeligt at han holdt meget af at fortælle alt ned til den mindste detalje. Der er ikke det,
jeg ikke ved om Vietnam. Det gælder lige fra historie, politik, samfundsforhold, familieliv og ned
til de små detaljer. Mads var den der gjorde rejse bare var helt i top.
Susanne, Vietnam Sommer, Juli 2017
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Gæsters tilbagemeldinger på vores rejseprogrammer med dansk rejseleder
Det var en indholdsmættet, spændende og kvalificeret rejseplan, som tager én rundt til mange
highligts i Vietnam, men som også giver én mulighed for at får fornemmelsen af hverdagslivet
i landet. Men ikke nok med det: vores rejseleder var ualmindligt opmærksom, behagelig
og kompetent. Mange tak til ham og Vietnam Travels.
Anette, John, Rikke, Line & Kirsten, Vietnam Sommer, Juli 2018
Det har været en helt fantastisk tur. Passende med seværdigheder og aktiviteter. Gode hoteller
og dejlig mad.
Preben, Bente & Christian, Vietnam Sommer, Juli 2018
Mange spændende kulturelle oplevelser.
Gert & Jette, Vietnam Sommer, Juli 2018
Jeg rejser ca. 4 gange om året og har derfor prøvet mange rejsebureuer, men Vietnam Travels
slår alt, super perfekt. Man får virkelig noget for pengene. Det har været en godt tilrettelagt tur
som bare fungerede efter programmet endda med ekstra indslag.
Jytte, Vietnam Emotion, Februar 2018
Det har været en helt fantastisk tur og vi er stadig opfyldt af de mange indtryk og oplevelser!
Det var en super rejseleder på alle måder med stort overskud og personlighed. Turen var
yderst veltilrettelagt med god variation mellem byer, kultur-seværdigheder, natur og fysiske
aktiviteter (som cykling, sejlads, fisketure, besøg hos private mm). Der var sat god tid af til de
forskellige seværdigheder og tempoet var helt tilpas. Gruppens størrelse (25) var også tilpas –
hverken for mange eller for få. Alt klappede til mindste detalje og vi fik en masse oplevelser, som
vi aldrig havde fået, hvis vi var rejst rundt på egen hånd. Både den danske rejseleder og de lokale
guides var meget opdaterede og vidende og kunne svare på alle vores mange spørgsmål.
Caroline og Finn, Vietnam Emotion, Februar 2018
Det var en yderst veltilrettelagt tur. Hold da op, det har taget tid at bundfælle de mange oplevelser
og indtryk. Det eneste vi har fortrudt, var at vi ikke sluttede af med badeferie. Den ville vi have
brugt til at få slappet af og fået bundfældet rundrejsen. Men så ved vi det til en anden gang.
Jørgen og Susanne, Vietnam Emotion, Februar 2018
Vel hjemme igen i kolde og regnfulde Dk - vil jeg lige her sende en tak for jeres medvirken til en
helt fantastisk spændende og oplevelsesrig tur til Vietnam. Det har været en oplevelse helt i top veltilrettelagt, og i et tempo hvor vi fik tid til at "opsummere" alle de spændende indtryk og
oplevelser vi havde på turen. Turleder Mads bar også en stor del af succesen. Han var - med sit
rolige og glade gemyt, og store viden - med til at gøre turen supergod. Overordnet set har
det været en dejlig tur, særdeles veltilrettelagt, dygtige og sympatiske guider, både den danske
rejseleder og de forskellige lokalguider. Der har været en god blanding af kulturelle og naturmæssige
arrangementer og god mulighed for selv at være aktiv.
Ingrid, Vietnam Emotion, Marts 2018
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