REJSELEDER PÅ:
Vietnam Charm 14. Januar – 30. Januar 2017
Vietnam Charm 19. Februar – 07. marts 2017
Jesper er en gammel ung globetrotter. Han er 38 år og har rejst
det meste af sit voksenliv på flere af klodens kontinenter, dog er
Sydøstasien hans primære hjemsted. Han bevæger sig
hjemmevant rundt i Vietnam, Cambodja og Thailand efter faste
ophold og utallige rejser, som rejseleder og på egen hånd. Med
sit åbne sind favner Jesper sine medrejsende og er nysgerrig på
egne og gruppens vegne over for de lokalfolk I måtte møde, og
de ting I måtte støde på undervejs. At guide og åbenbare turens
destinationer for sine gæster, er simpelthen en del af hans DNA.

JESPER

Gæsters feedback på vores rejseleder Jesper
Jesper var helt på toppen. Han fik fortalt om seværdigheder, løst problemer, var engageret og gav
sig selv fuldt ud. STOR pil op.
Dan og Hallbjørg, Vietnam & Cambodja Rejse, Februar 2016
Jesper er en fantastisk guide.
Steen & Karen, Vietnam & Cambodja Rejse, Februar 2016
Vores rejseleder Jesper, havde altid flere forslag i ærmet de dage, hvor vi havde tid på egen
hånd, hvilket gjorde at vi altid valgte at følge med ham ud til nye spændende oplevelser.
Vagn & Kirsten, Vietnam Emotion Marts 2014
Jesper var super som rejseleder. Han synes at besidde en uudtømmelig viden om landet. Meget
serviceminded og hjælpsom langt ud over, hvad man kunne forvente.
Bente & Helle, Vietnam Emotion Marts 2014
Jesper gjorde det fremragende. En på alle måder en god guide. Man kunne virkelig mærke at han
var engageret og ville gruppen. De fleste af de aftener hvor rejseprogrammet ikke havde
aftensmad inkluderet, meddelte han at dem som havde lyst kunne møde op i receptionen og gå
med ham til et spisested. God fortællerevne og god til at strukturere informationer, sådan at vi fik
passende mængder information som programmet skred frem og seværdighederne besøgt. Og han
gentog gerne de vigtigst fakta - til alle os med kort hukommelse omkring Vietnam historie ;-)
Jens & Dorris, Vietnam Grand Tour Marts 2014
Vi har gjort mange rejser ud i den store verden med dansk rejseleder, og Jesper ligger sig i top 2
over de bedste guider vi har haft gennem årene. Han er kompetent, vidende og yderst behagelig.
Henry & Jytta, Vietnam Grand Tour Marts 2014
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Gæsters tilbagemeldinger på vores rejseprogrammer med dansk rejseleder
Det var en rigtig god tur med mange spændende oplevelser, og nogle dejlige rejsedeltagere. Og
selvfølgelig en rigtig god guide.
Kirsten & Benny, Vietnam Emotion, Marts 2016
En fantastisk tur. Alle forhold over forventning.
Finn & Lene, Vietnam Emotion, Marts 2016
Vi var særdeles tilfredse med turen. Vi synes at alt fungerede som planlagt - uden unødig ventetid
og forsinkelser. Vi kan kun anbefale rejsearrangementet med stor ros til jer!
Anne-Grethe & Carsten, Vietnam Grand Tour, Marts 2016
Vi har haft en fantastisk tur og dejlig guide, Vietnam er et skønt land.
Anne-Mari, Kim & Dorthe, Vietnam Grand Tour, Marts 2016
Turen var fantastisk, varieret og oplevelsesrig, så den kan sagtens fortsætte uændret. Vi var
meget tilfredse med turen og at den blev gennemført trods det forholdsvis lave deltagerantal. Alt
klappede og Jesper udviste stor interesse i at give os den bedst mulige oplevelse også i form af
enkelte arrangementer, som ikke på forhånd var omtalt i rejseprogrammet. En tur, som vi uden
betænkelighed vil anbefale til andre.
Leif & Inge-Merete, Vietnam & Cambodja Rejse, Februar 2016
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 2015
Det har været en helt fantastisk tur og vi er stadig opfyldt af de mange indtryk og oplevelser!
Turen var yderst veltilrettelagt med god variation mellem byer, kultur-seværdigheder, natur
og fysiske aktiviteter (som cykling, sejllads, 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 2015
Det har været en veltilrettelagt rejse.
Helle, Vietnam & Cambodja Februar 2013
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