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Vietnam - fra nord til syd
Rundrejse med dansk rejseleder - 15 dage

Skøn rejse med sjæl og store oplevelser

Vietnam er et af Sydøstasiens nyere turistmål. Et fascinerende, billedskønt og turistmæssigt relativt uberørt land. Mere end tre årtier 
er gået siden Nord- og Sydvietnam blev genforenet, og på den tid har landet og folket gjort et bemærkelsesværdigt arbejde for at 
hele deres sår. De grusomme år under Vietnamkrigen er ikke glemt. Men i dag kigger Vietnam mod fremtiden, og den charmerende 
befolkning byder os velkommen med store smil og åbne arme.

Denne rundrejse er ikke nogen helt almindelig rejse til Vietnam. Sammen med vores kompetente rejseledere har vi sammensat en 
unik rundrejse, hvor vi udforsker det absolut bedste af Vietnam både til lands, til vands, med tog og på cykel. Vi har valgt ikke at gå 
på kompromis, når det gælder komfort, indkvartering og oplevelser. Vi har fravalgt ti timers strabadserende nattog og flyver i stedet 
mellem de største af Vietnams seværdigheder, hvor I friske og veludhvilede kan nyde alt det, der gør Vietnam så eksotisk og dragende.

Rejsen starter i fascinerende Hanoi, hvor livet går sin vante gang mellem gadekøkkener og små butikker i den gamle bydel. Vi kommer 
tæt på Ho Chi Minh, besøger byens templer og udforsker baggyderne med cykeltaxa. Vi cykler mellem rismarkerne omkring en landsby 
i Ha Tay-provinsen, og i Halongbugtens sagnomspundne landskaber tilbringer vi dagene i elegante omgivelser om bord på det smukke 
5-stjernede skib, Victory Star. Fra nord flyver vi til kejserbyen Hué i det centrale Vietnam. Her besøger vi kongebyen og oplever den 
pragt, fortidens herskere omgav sig med både i livet og i døden.

Vi sejler på Parfumefloden og nyder nutidens Hué. Vi stiger om bord på toget i Hué, og forude venter en fantastisk togtur gennem 
dramatiske landskaber. Vi besøger chammuseet i Danang og bevæger os videre til den historiske handelsby Hoi An, som vi mener er 
Vietnams hyggeligste by. Her bor vi tre dage på et af Hoi Ans bedste hoteller midt i den gamle bydel, så vi kan gå rundt og nyde her-
lighederne – både sammen og på egen hånd. Vi tager på udflugt til chamfolkets hellige by, My Son, og oplever nutidens hverdagsliv på 
en lille ø. Hoi An byder også på en glimrende strand og fantastiske restauranter. 

Fra Hoi An flyver vi til den sydligste del af landet, hvor vi indlogeres på en dejlig lodge i Mekongdeltaets frodige verden. Fra lodgen kan vi 
opleve livet i deltaet på cykel og med båd, inden rejsen slutter i pulserende Ho Chi Minh City. Her går vi under jorden i Cu Chi-tunnellerne 
fra Vietnamkrigen, og vi får en forsmag på fremtidens Vietnam i storbyens hektiske gader.

Rejsen igennem bor vi rigtig godt, og de mange inkluderede måltider er af høj kvalitet. Det vietnamesiske køkken er et af de mest 
delikate og sofistikerede i Asien, og det er i sig selv en af Vietnams største attraktioner. Der er endda mulighed for at forlænge rejsen 
med badeferie i Phan Thiet. Så der er lagt op til en uforglemmelig og dybt varieret rejse gennem dette smukke og fascinerende land, 
der atter har fundet fred efter en turbulent historie.

Vi ønsker jer en god rejse.

Asger Domino, adm. direktør
På vegne af teamet i Stjernegaard Rejser
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Hanoi

Hué

Danang

Hoi AnMy Son

Halongbugten

Saigon (Ho Chi Minh City)

Mekongdeltaet

Billede side 2: Halongbugten blev allerede i 1984 udnævt til "World Heritage 
Site". De 3.000 skovklædte klippeøer rager lodret op ad havet og danner et 
fantastisk naturklenodie. Vi overnatter om bord på Victory Star og tilbringer  
2 dage i Halongbugten.

Ruten og nogle af højdepunkterne:

Dag 1.  Danmark  
 Med fly fra København til Singapore eller Bangkok.

Dag 2.  Hanoi - Efter et flyskifte fortsættes til Hanoi, hvor vi får  
 de første indtryk af Vietnams charmerende hovedstad.

Dag 3.  Hanoi - Hele dagen bruges på at udforske Hanois mange  
 seværdigheder. Fra Ho Chi Minhs mausoleum og byens  
 smukke templer til gadeliv, spændende museer og vand 
 dukketeater. 

Dag 4.  Landlig idyl - Vi kører på landet, cykler mellem rismarkerne,  
 ser de traditionelle huse og spiser frokost hos en familie i  
 Ha Tay-provinsen.   

Dag 5.  Halongbugten - Vi står til søs på Halongbugtens smaragd- 
 grønne vand og sejler ud mellem dramatiske klippeforma- 
 tioner, grotter og flydende landsbyer. Overnatning til lyden  
 af vandets skvulpen om bord på vores luksuriøse skib,  
 Victory Cruise. 

Dag 6.  Halongbugten - Hué - Solopgang over Halong-bugten,  
 flere oplevelser i øhavet, der er på UNESCOs verdensarvsliste.  
 Vi flyver til Vietnams gamle kejserby, Hué.

Dag 7.  Hué - Vi udforsker paladset i Hué og et af de prægtige  
 gravmæler, kejserne lod opføre til sig selv. Vi sejler også på  
 Parfumefloden til Thien Mu-pagoden og besøger et familie- 
 værksted, hvor man laver de karakteristiske palmebladshatte. 

Dag 8. Hoi An - Med toget gennem dramatiske landskaber mod  
 den charmerende historiske handelsby Hoi An. På vejen  
 besøger vi chammuseet i Da Nang.

Dag 9.  Hoi An - Vi går en tur i Hoi Ans historiske gader. Der er  
 også tid til at nyde den glimrende strand på egen hånd.

Dag 10. My Son - Hoi An - Udflugt til chamfolkets hellige by, My Son,  
 der bugner af tempelruiner i junglen. Vi sejler tilbage til Hoi  
 An og kommer tæt på nutidens hverdagsliv på øen Cam Kim. 

Dag 11.  Ho Chi Minh City - Med fly til Ho Chi Minh City og videre i  
 bus til Mekongdeltaet, hvor vi indlogeres på en lodge midt i  
 det frodige landskab. Eftermiddagen bruges på at udforske  
 nærområdet på en cykeltur eller sejltur. Mulighed for kokke- 
 skole om aftenen.

Dag 12. Mekongdeltaet - Morgensejltur gennem Mekongdeltaet  
 inden vi vender tilbage til storbylivet i Ho Chi Minh City.

Dag 13.  Ho Chi Minh City - Vi hører meget mere om Vietnamkrigen  
 ved Cu Chi-tunnellerne, inden vi udforsker pulserende Ho  
 Chi Minh City med bl.a. skønne franske bygninger: central- 
 posthuset, domkirken og det tidligere præsidentpalæ.

Dag 14.  Ho Chi Minh City - Dagen bruges til de sidste indkøb og  
 udflugt i Ho Chi Minh City, inden hjemrejsen begynder sidst  
 på eftermiddagen.

Dag 15. Ankomst til København 
 Vi ankommer til Danmark tidligt om morgenen

Hanoi - Halongbugten - Hué  
Danang - Hoi An - My Son 

Mekongdeltaet - Ho Chi Minh City

Laos

Cambodja

Ca. 250 Km

Kina

Thailand
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HAnoi

Der ligger små spisesteder overalt i Hanoi, som 
med sine 4 millioner indbyggere er Vietnams 
næststørste by og landets hovedstad. I vil hur-
tigt opdage, at det vietnamesiske køkken er en 
klasse for sig selv. Fabelagtige råvarer kombine-
ret med fransk indflydelse og vietnamesernes 
interesse for mad har udviklet et spændende  
og alsidigt køkken. Glæd jer til gastronomiske 
oplevelser på turen.
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Ho Chi Minhs mausoleum hvor landsfaderen stadigvæk ligger til skue. Han besøges hver 
dag af tusindvis af vietnamesere.

”I løbet af vores rejse 
vil vi få en dybere 
forståelse for Vietnam 
samt ikke mindst 
landets lange kamp 
for uafhængighed

Dag 1. Afrejse Danmark - 
Singapore/Bangkok
Vi forlader København og flyver østpå mod 

Hanoi via Singapore eller Bangkok. På vores 

rundrejser benytter vi Singapore Airlines eller 

Thai Airways. Der er god service ombord, ser-

vering af både mad og drikke samt stort film-

underholdningsprogram. 

Dag 2. Singapore/Bangkok - Hanoi
Tidligt om morgenen ankommer vi til Singa-

pore eller Bangkok, og efter et kort flyskifte 

fortsætter vi til Vietnams hovedstad Hanoi. 

Her bliver vi budt velkommen af vores danske 

rejseleder, og inden længe er vi på vej mod 

vores hyggelige hotel i det centrale Hanoi. 

Byen, der har ca. 6 millioner indbyggere, 

bærer stadig præg af sin tid som hovedstad 

for Fransk Indokina. Men samtidig er Hanoi 

også en ægte asiatisk by fyldt med indtryk for 

alle sanser. Det gælder ikke mindst i trafikken. 

Overalt omkring os farer scootere ind og ud 

mellem hinanden på trafikerede boulevarder 

mellem elegante bygninger fra den franske 

kolonitid. Fænomenet kan ikke beskrives, det 

skal opleves. Men prøv at forstille jer hvordan 

hundredvis - i myldretiden tusindvis - af knal-

lerter, scootere, motorcykler, cykler og et pænt 

antal biler kanter sig rundt mellem hinanden i 

et sandt virvar. Vel at mærke uden at ramme 

hinanden på noget tidspunkt. Det er ubegri-

beligt, at det kan lade sig gøre. Der dyttes flit-

tigt, men der er ingen råben eller sure miner. 

Væk fra hovedvejene åbenbarer sig en helt 

anden side af Hanoi. Her venter hyggelige 

kvarterer fyldt med gamle huse og butikker i 

snævre, charmerende gader. I Hanois gamle 

bydel leves livet udendørs i gydernes mylder, 

og ikke meget synes at have ændret sig det 

sidste århund-

rede. Måske 

lige bortset fra 

de cykler og 

knallerter, der 

behændigt for-

søger at vride 

sig rundt mel-

lem gadekøk-

kener, små-

handlende og 

spisende fami- 

lier, der sid-

der samlet omkring de boblende gryder. Efter 

indlogeringen på vores centralt beliggende 

hotel vil rejselederen lave en kort orienterende 

byvandring, inden vi afslutter dagen med en 

god middag.

Dag 3. Hanoi
Vi begynder dagen med at besøge det område 

af Hanoi, der tidligere var Fransk Indokinas 

magtcentrum. Senere blev kvarteret et pil-

grimsmål for vietnameserne, der flokkedes 

hertil for at opleve Ho Chi Minh. Det var nem-

lig her på pladsen, at den dengang relativt 

ukendte Ho Chi Minh udråbte Vietnams uaf-

hængighed i september 1945. Efter sin død i 

1969 blev han stedt til hvile i et mausoleum 

her, og den dag i dag strømmer vietnamesere 

til fra hele landet for at vise deres respekt for 

den store frihedskæmper. Det er et overvæl-

dende syn.

I løbet af vores rejse vil vi få en dybere 

forståelse for Vietnam samt ikke mindst 

landets lange kamp for uafhængighed. 

Vi skal dog gøre opmærksom på, at 

mausoleet kan være lukket for besøg 

i perioder, hvor man skal vedligeholde 

Onkel Ho, som han også kaldes. 

Bag ved mausoleet ligger det tidligere 

franske generalguvernørpalads, hvor den 

højeste autoritet for Fransk Indokina resi-

derede. Efter det franske nederlag i sla-

get ved Dien Bien Phu og efter Geneve-

konferencen i 1954, hvor Vietnam blev delt i 

to dele ved den 17. breddegrad, kunne Ho Chi 

Minh være flyttet ind i dette palads. Men i ste-

det valgte han at bo og arbejde i tjenestefolke-

nes kvarter i det mindre hus ved siden af, som 

vi også skal se. Fra 1959 indtil sin død i 1969 

boede Ho i et beskedent træhus på pæle ved 

en lille dam på samme område. 

Her ligger også den unikke Ensøjlepagode. 

Tro mod navnet er pagoden bygget på top-

pen af én søjle. Udformningen af pagoden er 

ikke tilfældig. Ifølge legenden blev pagoden 

opført af en konge, der endelig havde fået 

den søn, han så brændende havde ønsket sig. 

Vietnam – fra nord til syd
15 dage

Høj KVALitet og KoMFoRt 
- og ingen nAttog

Vi fokuserer på høj kvalitet, kom-
fort og oplevelser i særklasse. 
Vi har valgt at inkludere en lang 

række af gode måltider, alle udflugter og  
drikkepenge, som vi håndterer med omhu. 
Vi kommer komfortabelt rundt i Viet-
nam - flyver to gange indenrigs - og vi er 
derfor friske og veludhvilede når vi skal 
opleve det skønne land. Vores 5-stjernede 
skib i Halongbugten giver jer den ulti-
mative oplevelse af ø-havet. Hotellerne  
er nøje udvalgt på baggrund af høj standard 
og god beliggenhed. 
Se hotellerne på www.stjernegaard.dk

!
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Vi besøger landsbyen, Duong Lam, hvor I får indblik i Vietnams landlige idyl. Vi bliver vist rundt i landsbyen 
og spiser frokost hos en familie i et af de gamle huse. Vi cykler på de snævre veje gennem rismarker.

”Vores cykler står klar på 
rad og række og venter 
på at blive luftet i den 
landlige idyl

Inden sønnens fødsel havde kongen i en drøm 

set barmhjertighedsgudinden siddende på en 

lotusblomst. Det er dette syn, han forsøgte at 

genskabe med pagoden. 

Vi fortsætter til Quan Thanh-templet samt Litte-

raturens Tempel. I dag er Littera-

turens Tempel først og fremmest 

en grøn oase i det ellers hekti-

ske byliv. Men i næsten tusind 

år har disse smukke, gamle byg-

ninger fungeret som universitet 

for landets elite. Her kunne de  

studerende fordybe sig i Konfu-

cius’ lære, mens de drømte om 

en karriere ved kejserens hof. 

Den dag i dag anses det vel-

bevarede tempel for at være blandt landets 

ypperste arkitektoniske skatte, og de gamle 

gårdhaver og korridorer er fyldt med fanta-

stiske historier. På mere end 80 stentavler er 

angivet navnene på de kandidater, der bestod 

de svære eksaminer. 

Inden frokost besøger vi Nationalhistorisk 

Museum. Her får vi en god gennemgang af 

landets historie, fra tidernes morgen til 1954, 

hvor sejren over franskmændene ved Dien 

Bien Phu ændrede Vietnams fremtid for altid.

Vi spiser frokost på Restaurant KOTO, der ikke 

er nogen helt almindelig restaurant. Restau-

ranten fungerer som et projekt for byens 

dårligst stillede, og de fleste af restaurantens 

ansatte har en fortid som gadebørn. 

Efter frokost venter endnu et højdepunkt, når 

vi sætter os til rette i en lokal cykelrickshaw, 

der vil føre os dybt 

ind i Hanois laby-

rint af små gyder og 

handelsgader. Mange 

områder af den gamle 

bydel er stadig opdelt 

efter erhverv, og turen 

giver et unikt indblik 

i hverdagslivet for de 

lokale vietnamesere. 

Så det er bare at læne 

sig tilbage og suge de mange indtryk til sig. 

Dagen slutter med et besøg i Vietnams ældste 

vanddukketeater i den gamle bydel samt mid-

dag på hotellet.

Dag 4. Landlig idyl i Ha tay-provinsen 
I dag venter en ganske særlig oplevelse, når vi 

lægger storbylivet fra os og kører nordpå mod 

landsbyen Duong Lam i Ha Tay-provinsen. 

Køreturen tager kun ca. halvanden time, men 

kontrasten kunne næppe være større. I Duong 

Lam synes storbyens stress og jag ufatteligt 

langt væk, og ud over et par enkelte knallerter 

er cykler stadig det foretrukne transportmiddel 

blandt landsbyens familier. 

Rødderne stikker dybt i jorden her, og histo-

rikere mener at kunne spore Duong Lams 

historie mere end 1000 år tilbage i tiden, og 

indbyggerne kan stolt prale af, at to af Viet-

nams historiske konger er født netop her. Vi 

går sammen gennem de små brostensbelagte 

stræder hen til et af byens ældste huse, hvis 

tagsøjler stadig er af originalt materiale fra da 

huset blev bygget for 400 år siden. 

Vores cykler står klar på rad og række og ven-

ter på at blive luftet i den landlige idyl. Cykeltu-

ren tager omkring 1½ time, hvor vi undervejs 

skal besøge en af de majestætiske kongegrave 

og et særpræget tempel, som er fyldt med 

buddhafigurer i alskens størrelser og former. 

For dem, som ikke har lyst til at cykle, er lands-

byen nem at finde rundt i og udforske på egen 

hånd, højst sandsynligt med fnisende børn, 

der frivilligt stiller op til ”photo-shoot”.

Når vi allesammen er samlet igen, spiser vi en 

rigtig god frokost, som er forberedt af familien, 

der lever i det gamle generationshus. Efter fro-

kost er der tid til at gå på opdagelse i byen, 

inden vi vender tilbage til storbyen Hanoi.  Om 

aftenen spiser vi middag på en lokal restaurant 

i Hanoi.  

Dag 5. Hanoi - Halongbugten
Vi forlader Hanoi fra morgenstunden og sæt-

ter kursen mod havnebyen Halong City. Her 

Vietnam – fra nord til syd
15 dage

BAg FACADen MeD 
De MeSt eRFARne 
RejSeLeDeRe

Vores erfarne rejseledere i Viet-
nam gør rundrejsen til mere end 

en stribe spændende seværdigheder. 
Med 10-15 års rejseledererfaring i Viet-
nam venter der jer en rundrejse spækket 
med interessante historier og en uud-
tømmelig viden om kultur og politiske 
forhold. 

I vil opleve små ”hemmelige” steder, 
private besøg, men naturligvis også de 
klassiske seværdigheder, mens vi kom-
fortabelt bevæger os rundt i det skønne 
land.

!
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Man kommer altid længst med et smil, og i Vietnam bliver det også 
gengældt. Vi kommer bag facaden, og I får mulighed for at møde 
den ægte vietnamesiske gæstfrihed.

Landbruget spiller en vigtig rolle i den vietnamesiske økonomi ,og ris er et af de 
vigtigste eksportvarer. Der kan høstes ris to gange om året i Duong Lam.   
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Vi sejler ud i Halongbugten om bord på det femstjernede Victory Star, et af bugtens absolut bedste skibe. Her er maden, servicen og sikkerheden helt i top, og der er 
god plads såvel indendørs som udendørs. Nyd kagen og eftermiddagsteen på topdækket, mens I glider gennem ø-havet. 
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Flere af kejserbyen Hués seværdigheder ligger ved bredden af Duftenes Flod. Vi sejler ned ad floden i de 
dekorerede både til den smukke Thien Mu-pagode og videre til kejser Minh Mangs gravpalads.

Vi besøger flere af Vietnams farverige templer på 
turen. Her ses præsten i færd med at kalde til sam-
ling ved hjælp af sin messing-gongong.

Vietnam – fra nord til syd
15 dage

går vi om bord på vores smukke skib, der af 

de vietnamesiske myndigheder har fået tildelt 

ikke mindre end 5 stjerner, og som byder på 

elegante omgivelser og masser af plads til 

afslapning. Efter en velkomstdrink står vi til 

søs og glider ud mellem 

de tusindvis af småøer og 

klippeskær, der rager op af 

bugtens smaragdgrønne 

vand som vældige drage-

tænder. 

Mens frokosten serveres, 

bevæger vi os dybere ind 

i disse eventyrlige land-

skaber. Mange legender 

er gennem tiderne ble-

vet fortalt om denne bugt. Selve navnet Ha 

Long betyder Den Nedstigende Drage. Navnet 

stammer fra en fabel om drager, som kom ned 

fra himlen for at bekæmpe en invasionsstyrke, 

der trængte ind fra havet. 

Men fjenden blev besejret ved, at dragerne 

spyttede vildt omkring sig med jade og per-

ler, der straks forvandledes til store klippeøer, 

som forhindrede fjendens skibe i at trænge ind 

i bugten. Øerne står endnu, og den dag i dag 

kræver det gode navigationsegenskaber at 

styre et skib rundt i bugten. Naturen er fabel-

agtig, og Halongbugten er naturligvis optaget 

på UNESCOs liste over verdens naturarv. I løbet 

af eftermiddagen gør vi stop ved fiskerlands-

byen Cua Van, der dog ikke er nogen alminde-

lig fiskerlandsby.

Det er en flydende landsby, 

hvilket skal forstås helt bog-

staveligt. For landsbyens hyt-

ter flyder direkte på vandet. 

En del familier i Halongbug-

ten lever af fiskeopdræt, 

der bedst kan sammenlig-

nes med et dansk dambrug. 

Men uden brug af jord eller 

anden form for fast mate-

riale. I stedet er der store 

net under husene, der typisk 

kun består af 2-3 små rum inklusive køkkenet. 

Så kan fiskerne blot åbne en lem i gulvet og 

hive en fisk op. Nogle af fiskene er meget, 

meget dyre og eksporteres typisk til Japan, 

hvor de bruges i traditionel japansk sushi. Det 

er en utrolig spændende oplevelse at blive roet 

forbi de små flydende huse, hvor stort set alle 

har hjemmelavede antenner, så der kan ses 

tv, og strøm, så de uundværlige karaokeanlæg 

kan tages i brug, når der er fest i landsbyen. 

Vi sejler tilbage til vores junke, som lægger 

for anker en stund endnu, så ”vandhundene” 

kan få deres lyst stillet, hvis man ønsker at 

svømme en lille tur. Personalet står klar med 

rebstiger og lune håndklæder.

Halongbugten er smuk på alle tidspunkter af 

dagen. Men særlig magisk er stemningen, når 

solen nærmer sig horisonten, og dens bløde 

lys kaster et gyldent skær over klippeøerne. 

Skyggerne bliver lange, og natten sænker sig 

over havet, mens middagen serveres om bord. 

Efter nogle godnatdrinks, med lidt held under 

en stjernespækket himmel, er det ikke for tid-

ligt at falde om i sengen og lytte til bølgernes 

skvulpen, mens vi ligger komfortabelt i vores 

senge i de smagfulde kahytter og bliver vugget 

i søvn under himmelhvælvet.

Dag 6. Halongbugten - Hue
Det er en god idé at stå tidligt op og hilse den 

opgående sol velkommen med nogle Tai Chi-

øvelser, mens duften af frisklavet kaffe breder 

sig fra kabyssen. Efter et simpelt morgen-

måltid besøger vi en imponerende kalkstens-

grotte, inden vi sætter kursen tilbage mod 

fastlandet. Det er en forrygende smuk sejltur, 

så find en stol på dækket og nyd de spekta-

kulære landskaber, der glider forbi i en ubrudt 

strøm. Der serveres brunch, lige inden skibet 

atter lægger til ved molen, hvor bussen holder 

klar til at køre os tilbage mod Hanoi. Vi kører til 

Hanoi lufthavn, hvorfra vi flyver til det centrale 

Vietnam. 

”Naturen er fabelagtig, 
og Halongbugten er 
naturligvis optaget på 
UNESCOs liste over 
verdens naturarv
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Fantastisk togrejse fra Hué mod Danang og Hoi An. Vi 
har havet på den ene side og det smukke kupererde 
terræn på den anden side.

Vietnams største historiske attraktion er den enorme kejserby i Hué, også kaldet ”Den Forbudte Lilla 
By”. Størrelsesmæssigt kan området sammenlignes med  ”Den Forbudte By” i Beijing.

Vi flyver med Vietnam Airlines, som i øvrigt 

råder over en af de nyeste flyflåder i verden, til 

Hué 700 km længere mod syd. Det er midt på 

aftenen, når vi ankommer, så vi kører direkte til 

hotellet, der ligger ved kanten af Parfumeflo-

den. Alle værelser har udsigt til det myldrende 

liv på floden, og hotellet er et 

godt udgangspunkt for mor-

gendagens eventyr i Vietnams 

gamle kejserby. 

Dag 7. Hué
Vi starter dagen med en sejltur 

med dragebåd på Parfumeflo-

den. Det er en pragtfuld tur, 

der tager os ad vandvejen til 

den ældre Thien-Mu pagode, 

som stolt huser Hués vartegn, 

det syvetagers høje, ottekan-

tede Thieu Tri-tårn. Pagoden kaldes også for 

Den Guddommelige Kvindes Pagode, og den 

har et tilhørende kloster, der blev grundlagt i 

1601. Der bor omkring 60 novicer og munke 

på grunden, som sørger for at vedligeholde 

den smukke have og undervise novicerne i 

buddhismen. 

Mange af novicerne er hjemløse eller børn af 

fattige familier. Vi går en tur i det fredfyldte 

kompleks, hvor vi også vil se en udstillet Austin 

(bil), som har medført, at pagoden fandt vej 

til alverdens aviser i juni 1963. Munken Thich 

Quang Duc kørte fra Hué til Saigon, i den i dag 

udstillede Austin, hvor han begik selvmord ved 

at sætte ild til sig selv i protest mod Diem-

regeringen. Roen har dog for længst sænket 

sig over den gamle 

helligdom, der ligger 

smukt ud til Parfume-

floden.

Herfra fortsætter vi 

turen i vores bus og 

kører til Citadellet. 

Hué var Vietnams 

hovedstad i mere end 

140 år, og mange 

levn står tilbage fra 

byens storhedstid. 

Deriblandt det engang så storslåede kejserpa-

lads, der i dag er bedst kendt som Citadellet. 

Paladset kaldes også for Den Forbudte Lilla By, 

og det kunne i sin tid sammenligne sig med 

Den Forbudte By i Beijing. Desværre har kri-

gene mod Frankrig og USA været hårde mod 

det prægtige palads, som løbende restau-

reres og bringes tilbage til fordums storhed. 

Området giver alligevel et godt indtryk af for-

dums storhed og den luksus, datidens kejsere 

omgav sig med. Der er afsat et større beløb 

til restaurering, så lige så stille bliver fortidens 

pragt bragt til live igen i de gamle haller og 

korridorer. 

Fra kongepaladset går turen videre til kong Tú 

Dúcs gravmæle. Det var ikke kun i livet, at kon-

gerne omgav sig med overdådig luksus. Også 

i døden skulle de hvile i prægtige omgivelser. 

Det storslåede gravkompleks er på størrelse 

med en mindre landsby, og det er et godt 

eksempel på de enorme og bekostelige mau-

soleer, kongerne i Hué lod opføre i perioden 

fra 1802 til 1945. Alternativt besøges Ming 

Mangs mausoleum. Det er en smule mindre, 

men der hersker en mere fredelig stemning 

omkring de historiske bygninger.

Lige ved Tú Dúcs gravmæle ligger en lille bitte 

landsby, som af de lokale er kendt som ”røgel-

sespind-landsbyen”. Her har familier specia-

liseret sig i at håndlave røgelsespinde, som 

er uundværlige i den vietnamesiske hverdag. 

Endvidere er familierne også kendt for at lave 

nogle af de smukkeste håndsyede koniske 

rishatte i Vietnam, som især benyttes til det 

hårde arbejde i rismarkerne. Tilbage i byen er 

aftenen fri til egne eventyr. Middag er på egen 

hånd, og Hué har mange gode restauranter at 

vælge imellem.

Vietnam – fra nord til syd
15 dage

”Forude venter Vietnams 
flotteste togtur med 
havet på den ene side 
og rismarker på den 
anden
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Hoi An er med god grund på UNESCOs liste over verdensarv, og vi tror også den kommer på jeres liste over favoritsteder. Her venter en afslappende atmo-
sfære i den charmerende bymidte hvor 2-300 år gamle huse, templer, broer og monumenter danner rammerne. Vi har hele tre dage til at nyde Hoi An, hvor 
motortrafik er forbudt i store dele af byen.

Stemningen og atmosfæren

Vi har fundet de små stemningsfulde restauranter, hvor I kan glæde jer til at stifte bekendtskab med det velsmagende vietnamesiske 
køkken. Stemning og atmosfære er der også masser af, når vi tager toget mellem Hué og Danang og oplever et fantastisk landskab og 
livet på de små perroner.

Dag 8. Hué - Hoi An
Vi står på toget i Hué og begiver os på en tre 

timers togrejse mod Danang og Hoi An. Forude 

venter Vietnams flotteste togtur med havet 

på den ene side og rismarker på den anden. 

Længere mod syd ændrer landskaberne grad-

vist karakter, og en bjergkæde rejser sig. Turen 

fortsætter forbi det smukke pas Hai Van, ”Hav-

skyernes Pas” som danner det geografiske 

skel mellem Nord- og Sydvietnam. Vi benyt-

ter det lokale tog mellem de to byer og får en 

unik mulighed for at opleve den vietnamesiske 

infrastruktur og livet i de små byer. På denne 

tur kommer vi helt tæt på lokalbefolkningen. 

Sidst på formiddagen når vi frem i Da Nang, 

hvor bussen venter på os. Vi fortsætter til det 

højt ansete chammuseum. Museet har landets 

bedste og fineste samling af skulpturer og reli-

effer fra chamkulturen. Så her får vi et godt 

indtryk af chamfolket, der i høj grad var inspi-

reret af den indiske kultur samt hinduismen. 

Chamriget bestod af det nuværende Central- 

og Sydvietnam. På sit højeste var det et velor-

ganiseret og velhavende rige, hvis indflydelse 

strakte sig over store områder. Men efter mere 

end 400 års opblomstring blev riget lang-

somt erobret af vietnameserne. I dag lever ca. 

300.000 efterkommere fra chamfolket spredt 

rundt i det sydlige Vietnam. Mange af klenodi-

erne på museet stammer fra den hellige by, My 

Son, som vi senere skal besøge.

Fra Da Nang kører vi i bus til den historiske 

havneby Hoi An, 30 km syd for Da Nang. Fra 

det 16. århundrede og de næste 300 år var 

Hoi An en af Sydøstasiens travleste havnebyer. 

Beliggenheden tæt ved kysten og ved bredden 

af Thu Bon-floden var perfekt, og skibe fra nær 

og fjern lagde til i byen for at købe og sælge 

eksotiske varer i byens mange handelshuse. 

Her mødtes kulturer gennem århundreder, og 

i dag bærer Hoi An tydeligt præg af mange fol-

keslags indflydelse.

Byen er ualmindelig stemningsfuld, og dens 

særlige karakter opleves bedst på en spad-

seretur rundt i de fredede gamle gader. Den 

centrale bydel er lukket for biltrafik og rummer 

mange seværdigheder. Deriblandt Fujian-kine-

sernes mødehal, de traditionelle købmands-

hjem, den overdækkede japanske bro og det 

travle og myldrende marked. 

Men særligt charmerende er Hoi An om afte-

nen, når de farverige silkelanterner tændes i 

gaderne og en liflig duft af mad strømmer os i 

møde fra restauranternes åbne vinduer. Vi spi-

ser aftensmad sammen på en lokal restaurant, 

og bagefter kunne man jo slutte dagen med 

en forfriskning på en af de små caféer ved Thu 

Bon-flodens bred. Vi bor på et af de bedste 

hoteller, naturligvis midt i byen, så vi kan slen-

tre hjem sidst på aftenen.

Dag 9. Hoi An
Dagen er til fri disposition. Det er oplagt at tage 

sig en cykel-, sejl- eller spadseretur ned til den 

pragtfulde sandstrand 5 km fra byen. Nogle af 

jer vælger måske at drage ud i de grønne land-

skaber omkring byen, der gemmer på fredelige 

landsbyer og masser af landlig idyl. En anden 

mulighed er naturligvis at blive på hotellet. Her 

kan man slappe af ved poolen og i ro og mag 

nyde de elegante omgivelser. Cykler kan lejes 

billigt i byen. Der er gratis shuttlebus fra hotellet 

til og fra stranden 8 gange dagligt.

Dag 10. Hoi An - My Son - Hoi An
Formiddagen er tilegnet det vigtigste af cham-

kulturens tempelkomplekser i Vietnam: My 

Son. Fra omkring 700-tallet påbegyndte kon-

gerne af chamriget at bygge templer til ære 

til guderne og mausoleer til sig selv i en dal-

sænkning godt 45 km vest for Hoi An. Gennem 

tiderne blev utallige templer rejst, og My Son 

var i næsten 1000 år chamfolkets modstykke 

til khmerfolkets Angkor Wat i Cambodja. Før 

Vietnamkrigen stod der mere end 70 templer 

og tårne i disse smukke omgivelser. Men bom-
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Karakteristisk vietnamesisk tempel. De tre største religioner i Vietnam er buddhisme, konfucia-
nisme og blandt de etniske minoriteter dyrkelse af deres forfædre. I dag er det dog buddhismen,   
 der er størst.

Gadekøkken i Hoi An.

bardementerne under krigen var hårde ved My 

Son. Heldigvis overlevede ca. 20 bygninger, og 

de står i dag tilbage som vidner om en avance-

ret og rig kultur, der formåede at bygge noget, 

der ikke alene har modstået tiden, men også 

krigens ødelæggelser. Tempelruinerne er opta-

get på UNESCOs liste over verdensarv. 

Vi vender tilbage mod Hoi An i båd og har 

derved rig mulighed for at nyde landskaberne 

omkring Hoi An. På vejen lægger vi til ved øen 

Cam Kim, hvis indbyggere er berømte for deres 

træskærearbejder. På øens lille skibsværft kan 

vi også se, hvordan de traditionelle træbåde 

bliver til. Vi går en tur rundt og besøger et par 

af de lokale familieforetagender. Efter besø-

get vender vi tilbage til Hoi An, hvor aftenen 

er fri til at udforske den charmerende by på 

egen hånd. Man spiser rigtigt godt i Hoi An, 

og rejselederen kommer naturligvis gerne med 

forslag til restauranter.

Dag 11. Hoi An - Mekongdeltaet
Fra morgenstunden kører vi i bus til Danang, 

hvorfra vi flyver til storbyen Ho Chi Minh City, 

der indtil 1976 hed Saigon. I folkemunde kaldes 

byen dog stadig Saigon, men i radio, aviser, og 

når man korresponderer med staten, er navnet 

Ho Chi Minh City.  Vi lægger dog straks bylivet 

bag os og kører mod Mekongdeltaets frodige, 

grønne verden. Mekongfloden er en af verdens 

store floder. Den udspringer dybt inde i Hima-

layabjergene i 5.300 meters højde og løber ud 

i Det Sydkinesiske Hav 4.350 km senere. Men 

inden vandet afslutter sin lange rejse i havet, 

skaber det et rigt delta med utallige små kana-

ler omgivet af dybgrønne rismarker. 

Vi bevæger os væk fra 

alfarvej og besøger områ-

det omkring den søvnige 

provinshovedstad Ben 

Tre, der ligger på en ø i 

Mekongdeltaet. Køretu-

ren er meget smuk. Lidt 

efter lidt giver storbyen 

efter og afløses af grønne 

marker og frodige lunde 

med frugttræer. Dagens 

mål er Mekong Lodge, hvor vi skal overnatte. 

Hotellet består af komfortable stråtækte hytter 

placeret rundt i de frodige landskaber ned til 

Tien-floden. 

Vel fremme serveres frokost, hvorefter vi udfor-

sker nærområdet på cykel eller til fods. Cykle-

turen er med en lokal guide, og der cykles ad 

smalle stier og hjemmebyggede broer i et stille 

og roligt tempo, så vi kan få alle detaljerne 

med: Duften af frugttræerne, der vajer sagte i 

vinden, lyden af frøernes kvækken langs kana-

lerne og lyden og grinene fra børnene, der står 

på de hjemmebyggede verandaer og af deres 

lungers kraft råber ”hallo, hallo”. 

De, der ikke ønsker at cykle, tager med den lo-

kale færge ud til en ø i deltaet, så vi kan komme 

dybere ind i regnskoven for at kunne beskue 

det traditionelle landliv på nærmeste hold.  

Når cykelholdet er nået frem, 

besøger vi et gammelt hus, 

hvor vi skal høre traditionel 

Mekong-opera. Operaen fore-

går ved, at mand og kvinde 

synger til hinanden om hver-

dagens glæder og sorger i 

hjemmet, på rismarkerne og på 

floden. En særpræget kunstart, 

der kun findes i Mekongdel-

taet, og som for nyligt også 

har fundet sin vej på UNESCO-

listen. Imens vi nyder den lille miniforestilling vil 

der blive serveret saftig frugt, friskplukket fra 

frugttræerne i baghaven.

Sidst på eftermiddagen vender vi tilbage til 

lodgen, hvor middagen serveres i den hyg-

gelige overdækkede udendørsrestaurant, der 

ligger med en fantastisk udsigt til floden. Find 

en god plads og nyd synet af solen, der bader 

det sydlige Vietnam i sit gyldne skær. Natten 

sænker sig hurtigt i troperne, og inden længe 

tændes de første stjerner på himlen over os. 

Hvis der er stemning for det og mere energi, 

er der mulighed for at komme på kokkeskole 

Vietnam – fra nord til syd
15 dage

”Cykelturen er med en 
lokal guide, og der cyk-
les ad smalle stir og 
hjemmebyggede broer i 
et stille og roligt tempo
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Vi bor på Mekong Lodge, et charmerende lille hotel på Mekongflodens 
bred. Herfra bevæger vi os rundt i området, såvel på cykel som i små både, 
der sejler os ind i det frodige landskab på bifloderne.

I Mekongdeltaet sejler 
vi i små både op ad 
bifloder, går i land og 
kommer tæt på de små 
samfund på breden. 
Området er lidt mindre 
end Danmark og er 
det mest produktive 
i Fjernøsten. Det er 
Vietnams spisekammer, 
her fanges millioner af 
fisk, og det er muligt 
at høste ris 3 gange 
om året.

Trafikken i Vietnam er et kapitel for sig. Cykler 
læsset til bristepunktet med kasser, 20 grise eller 
50 ænder. Vær forberedt på at se lidt af hvert.
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Uden for Ho Chi Minh City oplever vi de berømte 
Cu Chi-tunneller, hvor man kan komme hele  
 9 meter ned under jorden. 

Der er billeder og statuer af Ho Chi Minh overalt i Vietnam. Nationalhelten, der erklærede 
uafhængighed i 1945 men måtte besejre både Frankrig og USA, før dette var en realitet, 
og Vietnam blev genforenet i 1976.

hos lodgens kok, der vil give en præsentation 

af det vietnamesiske køkken. 

Dag 12. Mekongdeltaet - Ho Chi Minh City
Inden vi atter vender tilbage til storbyen, tager 

vi på en spændende og smuk sejltur på flo-

derne omkring lodgen. Vi passerer det lokale 

flydende marked, hvor prammene er lastet til 

bristepunktet med grøntsager og frugter. En 

flere meter lang bambuspind i bådens stævn 

med fastbundne frugter foroven vidner om, 

hvad der specifikt bliver solgt på lige netop 

denne pram. Videre flyder vi mod nogle lokale 

familieforetagender, som har specialiseret sig 

i at lave kokoskarameller, risslik, rispapir og 

lokal vin. Bare rolig, der vil være smagsprøver 

på det hele.  

Tilbage på landjorden venter vores bus på at 

køre os tilbage til Ho Chi Minh City. Under-

vejs vil vi stoppe og spise en god frokost ved 

en lille grøn oase, så vi med fyldte maver kan 

indtage storbyen, eller nærmere betegnet det 

myldrende Cholondistrikt eller Chinatown, 

hvor vi skal opleve Ho Chi Minh Citys største 

indendørsmarked. Her sælges alt fra tøjklem-

mer til tigerbalsam til engrospriser. Vi kig-

ger også forbi et af bydelens mange smukke 

kinesiske templer, inden vi kører videre og 

indlogeres på et godt og meget centralt 

beliggende hotel. 

For dem, som har mere energi, går vi sidst på 

eftermiddagen en lille tur i området omkring 

hotellet for at få føling med byen, der i dag er 

den største i Vietnam. Både 

når man regner i indbyggertal 

og økonomisk vækst. Den er 

som en magnet for unge og 

ambitiøse mennesker i hele 

Vietnam. Det er her, ambitio-

nerne får det, vietnameserne 

selv kalder for ”frit løb” uden 

for meget bureaukrati. 

Middagen er i aften på egen 

hånd, og aftenen er fri til 

egne oplevelser i denne 

spændende storby.

Dag 13. Cu Chi-tunnellerne og 
Ho Chi Minh City
Med Vietnamkrigen i tankerne kører vi cirka 

50 km uden for byen, hvor vi skal opleve de 

berømte Cu Chi-tunneller. Her udgravede 

vietnameserne under krigen ikke mindre end  

250 km tunnelgange, og det var her, Ho Chi 

Minh- stien - forsyningsnetværket fra Nord-

vietnam - endte. 

Under jorden herskede kommunisterne, og 

oven på jorden, især i dagstimerne, havde 

sydvietnamesiske og amerikanske tropper 

magten. En rusten amerikansk tank står og 

hænger med næbbet nær en af de hemmelige 

nedgange, og hvis vi er heldige, demonstrerer 

en af de lokale vagter, 

hvor snævre disse ned-

gange er, og hvor svære 

de er at finde. Det er 

imponerende at høre om 

de faciliteter, der fandtes 

under jorden; lagerrum, 

kommandocentral, laza-

ret, køkken og sovevæ-

relser m.m. Netværket er 

enormt, og lider man ikke 

af klaustrofobi, kan man 

komme ned under jorden. 

Efter denne oplevelse kører vi tilbage til Ho Chi 

Minh City, hvor vi spiser en let frokost, inden 

dagens sidste besøg ved Museet for Krigsfor-

brydelser, der efter normalisering af politiske 

relationer til USA kun hedder Krigsmuseet. 

Sort/hvide billeder og krigsartilleri giver os en 

informativ indføring i Vietnamkrigen. I Vietnam 

hedder krigen for øvrigt slet ikke Vietnamkrigen. 

Den er derimod kendt som Den Amerikanske 

Krig, og det er højst sandsynligt, at I vil kunne 

genkende mange af de rædselsvækkende bille-

der fra 60erne og 70erne, som var forsidestof 

på stort set alle avisforsider verden over.

Vietnam – fra nord til syd
15 dage

”Under jorden herskede 
kommunisterne, og 
oven på jorden, havde 
sydvietnamesiske og 
amerikanske tropper 
magten
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Dette herlige strandområde er nok det mest 
hyggelige i Vietnam. Med sine dejlige strande, 
svajende palmer og lette brise er stedet helt ideelt, 
når rundrejsens mange indtryk skal fordøjes.

Menukortet bugner med fisk og skaldyr i alle afskygninger, Phan Thiet lever hovedsageligt af fiskeri, 
så priserne på spræl-friske fisk er absolut rimelige. Her er masser af atmosfære og restauranter langs 
stranden. 

Forlængelse i Phan thiet
Rejse på egen hånd - 5 dage / 4 nætter:

Hvorfor ikke forlænge rejsen med 4 eller 5 dages afslapning på egen hånd? Vietnam har 

dejlige strande, og det tropiske klima indbyder til forkælelse i vandkanten. 

Phan Thiet er et af de hyggeligste strandområder i Vietnam, og det ligger kun knap 4 

timers kørsel fra Ho Chi Minh City. Med sine dejlige strande, svajende palmer og lette 

brise er stedet helt ideelt, når rundrejsens mange indtryk skal fordøjes henslængt i 

en liggestol med havudsigt. Phan Thiet lever hovedsageligt af fiskeri, så menukortene 

bugner af fisk og skaldyr i alle afskygninger - endda til meget rimelige priser. 

Der er mulighed for at arrangere flere spændende udflugter i Phan Thiet og omegn. I Suoi 

Tien, ca. en halv times kørsel fra hotellet, ligger f.eks. det smukke udtørrede floddelta med 

enorme vandreklitter. Det er også værd at besøge markedet i Mui Ne og de lokale fiskeres 

havn, hvor mere end hundrede spraglede fiskerbåde ligger og vugger i bugten. Området har 

desuden en del fine små forretninger, der bestemt er et nærmere kig værd. 

Hotel Blue ocean Life Resort 

Dejligt førsteklasses resort bygget i traditionel kolonistil med en stor have fyldt med blom-

ster og kokospalmer helt ned til Mui Ne-stranden. Hotellets restaurant serverer pragtfuld 

vietnamesisk mad, men det europæiske køkken er også godt repræsenteret. 

Blue Ocean Life Resort har 81 værelser og bungalows, som alle er smagfuldt indrettede med 

tv, minibar, sikkerhedsboks, aircondition samt kaffe-/tefaciliteter. I løbet af dagen kan I tage 

en kølende dukkert i hotellets swimmingpool, nyde den fantastiske strand eller få en afslap-

pende behandling i spaen. 

Der er flere gode restauranter og butikker lige omkring hotellet, der ligger i det bedste om-

råde i Phan Thiet.

Resten af eftermiddagen er til fri disposition, 

indtil vi igen mødes til afskedsmiddag på en 

god restaurant.

Dag 14. Ho Chi Minh City og hjemrejse
Dette er vores sidste dag i Vietnam. Men da vi 

først skal køre mod lufthavnen sidst på efter-

middagen, er der tid til at slentre en tur i de 

hektiske gader og suge de sidste indtryk til sig. 

Dette er også en glimrende mulighed for at få 

gjort de sidste indkøb. Tjek-ud tid er kl. 12.00, 

men da vi først flyver om aftenen, er der tid til 

en sidste byrundtur. 

Den økonomiske vækst og den imponerende 

trafik er ikke til at overse, men midt i det 

moderne storbyliv står centralposthuset og 

domkirken som et vidnesbyrd om byens fran-

ske historie. Vi ser også bygningen, der funge-

rede som præsidentpalæ i tiden, hvor Saigon 

var hovedstad i et selvstændigt Sydvietnam. 

Turen er ved at nå sin ende, og vi drager mod 

Ho Chi Minh Citys internationale lufthavn, en 

tur på en lille times tid. Når afrejseformalite-

terne er på plads, sætter vi kurs mod Danmark 

via Singapore eller Bangkok alt efter om vi fly-

ver med Singapore Airlines eller Thai Airways. 

Her skifter vi fly og fortsætter mod Danmark.

Dag 15. Ankomst til Danmark

Forlængelse i Phan Thiet 
Vietnams hyggeligste strandby



Ring til os på tlf.: 4526 0000 eller se mere på  
www.stjernegaard.dk  

Oplevelser for livet

Tilsluttet Den Lovpligtige Rejsegarantifond Reg. 921.
Tilsluttet Pakkerejseankenævnet. / CVR: 14249230

Stjernegaard Rejser A/S

Lyngby Hovedgade 60, 1 

2800 Kgs. Lyngby

Tlf. Lyngby: (+45) 4526 0000

Tlf. Jylland:  (+45) 7535 4900

rejser@stjernegaard.dk

www.stjernegaard.dk


