
Vietnam
Fra Sapa til Mekong

Rundrejse med dansk rejseleder



2

Fra Sapa til Mekong
Denne rundrejse er en komplet Vietnamrejse fra Hanoi og Sapa i nord, over Halongbugten og 
Hoi An til Saigon og Mekongdeltaet i syd. Vi begynder i Hanoi, hvor vi møder den fine, gamle 
kultur repræsenteret ved templer med 1000 år på bagen men også den nyere historie, i hvil-
ken landsfaderen Ho Chi Minh, også kaldet Onkel Ho, har spillet en uvurderlig rolle.

Herefter rejser vi ud på landet og op i bjergene omkring Sapa for at møde de forskellige etniske grupper, 
der kan skelnes på deres smukke, broderede dragter og hovedbeklædning. Vi vandrer mellem risterrasser, 
der ligger som stejle trappetrin i landskabet, besøger etniske landsbyer med summende markeder og tager 
en tur med verdens længste kabelbane for at nyde en udsigt, vi aldrig glemmer.

I Halongbugten sejler vi ud mellem tusindvis af kalkstensøer, der skyder lodret op af det smaragdgrønne vand. 
Bugten er udråbt til et af verdens naturvidundere, og det sætter man ikke spørgsmålstegn ved, når man har ople-
vet den fra første parket. Vi overnatter på skibet, så vi kan se bugten i alle former for lys.

Vi flyver til Hoi An, hvor vi har god tid, hvilket er vigtigt på en rejse til Vietnam. Det er landets hyg-
geligste by, og den bærer præg af mange hundrede års historie som en vigtig handelsby. Vi går tur 
i UNESCO-verdensarven og sejler rundt mellem øerne i floden. Mangler man en fin silkeskjorte eller 
andet i garderoben, har vi endda tid til at få det syet hos byens dygtige skræddere.

I Ho Chi Minh City (Saigon), landets økonomiske centrum, møder vi det moderne Vietnam, men der er aldrig langt til den lille, 
traditionelle fortovsrestaurant, der sælger de lækreste friske forårsruller eller en dampende varm nudelsuppe med kylling, friske 
bønnespirer og koriander – en rejse til Vietnam er også en kulinarisk oplevelse!

Vi slutter i det frodige Mekongdelta, hvor vi endnu engang skal overnatte på vandet. På Mekongfloden og dens bifloder iagttager 
vi hverdagslivet med legende børn, vaskekoner og fiskere, der kaster deres net ud for at fange aftensmaden.

Det er en behagelig rejse med vores fastboende danske rejseleder, hvor vi flyver på de lange strækninger og bor på gode, 
håndplukkede hoteller.

Asger Domino, adm. direktør
På vegne af teamet i Stjernegaard Rejser
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Ruten og nogle af højdepunkterne:
 
Dag 1. København - Hanoi. Afrejse fra Københavns Lufthavn sidst på efter- 
 middagen på Qatar Airways. Vi har et flyskifte i Doha efter midnat.

Dag 2. Ankomst til Hanoi. Vi ankommer til Hanoi midt på eftermiddagen  
 og kører direkte til vores hotel i byens meget charmerende gamle bydel.

Dag 3. Hanoi, byens seværdigheder og en tur med rickshaw. Vi skal  
 bl.a. opleve landsfaderen Ho Chi Minhs mausoleum, smukke og fred- 
 fyldte templer og det etniske museum. Vi tager også plads i en cykel- 
 rickshaw og kører gennem den gamle bydels travle handelsgader.

Dag 4. Hanoi - Nghia Lo, første parket til landlig idyl. Ud i den landlige  
 idyl for at få indsigt i, hvordan dagligdagen forløber i de små lands- 
 byer i højlandet. Vi holder gode fotostops undervejs på den ca. 5  
 timer lange køretur. Besøg på Nghia Los spændende marked, hvor  
 der sælges alt mellem himmel og jord.

Dag 5. Nghia Lo - Mu Cang Chai - Sapa. Længere ud i den landlige idyl for  
 at opleve nogle af Vietnams smukkeste rismarker og besøge spæn- 
 dende etniske landsbyer. Hvis tiden tillader det, tager vi et par timers  
 vandretur. Fremme i Sapa indlogeres vi på dejligt hotel midt i byen  
 med udsigt til det smukke højland.

Dag 6. Sapa, en dag i den fabelagtige natur. På vandring med forskellige  
 sværhedsgrader mellem bjergtagende rismarker i Muong Hoa-dalen.  
 Om eftermiddagen tager vi kabelbanen op til Fansipan Peak for at  
 nyde en fabelagtig udsigt.

Dag 7. Sapa - Hanoi, besøg på etnisk marked på vejen. Vi kører fra Sapa  
 om morgenen og stopper ved et lokalt marked, hvor områdets mange  
 etniske stammer mødes for at handle med hinanden. Vi er fremme i  
 Hanoi i løbet af eftermiddagen og har aftenen på egen hånd.

Dag 8. Hanoi - Halongbugten, indkvartering på skib. Vi kører ud til  
 Halongbugten for at sejle ud i et af verdens syv vidundere. Mulighed  
 for en svømmetur i det smaragdgrønne vand og overnatning for anker  
 i det smukke landskab.

Dag 9. Halongbugten og med fly til Hoi An. Vi sejler videre med skibet  
 om formiddagen og går i land ved frokosttid for at køre til Hanoi luft- 
 havn. Vi flyver til Hoi An – Vietnams hyggeligste by og indlogerer os i  
 gåafstand fra det UNESCO-beskyttede bymidte.

Dag 10. Hoi An, rundt i UNESCO-verdensarven. Gåtur rundt i verdens- 
 arven og sejltur i flodsystemet omkring Hoi An.

Dag 11. Hoi An, en fridag i verdensarven. En dag på egen hånd i den  
 skønne by. Gå tur i de hyggelige gader, drik kaffe på en cafe, mens  
 I iagttager dagliglivet, og køb souvenirs på Vietnams bedste marked.  
 En cykel- eller taxatur til stranden er også en mulighed.

Dag 12. Hoi An - Ho Chi Minh City. Fly fra Danang til Ho Chi Minh City, det  
 tidligere Saigon, som er Vietnams kommercielle centrum. Vi kigger på  
 Ho Chi Minh Citys seværdigheder, bl.a. smukke bygninger fra den fran- 
 ske kolonitid.

Dag 13. Ho Chi Minh City, besøg i Cu Chi-tunnellerne. Om formiddagen  
 besøger vi de berømte Cu Chi-tunneller, som var Viet Congs underjor- 
 diske hovedkvarter under Vietnamkrigen. Det afføder mange spæn- 
 dende historier. Aftenen er på egen hånd i byen.

Dag 14. Ho Chi Minh City - Cai Be - Mekongdeltaet. Vi kører ud i Mekong- 
 deltaet, også kaldet Vietnams spisekammer. I Cai Be går vi ombord på  
 Le Cochinchine for at begynde et togt ned ad floden. Landgang for at  
 tage en gå- eller cykeltur i den landlige idyl, hvor der dyrkes tropiske  
 frugter.

Dag 15. Mekongdeltaet - Ho Chi Minh City og hjemrejse. Første parket til  
 det farverige og summende flydende marked. Ved middagstid går vi  
 fra borde og spiser en frokost på land, inden vi kører til lufthavnen  
 uden for Ho Chi Minh City for at påbegynde hjemrejsen.

Dag 16. Ankomst til Danmark. Efter flyskift i Doha lander vi tidligt morgen i  
 Københavns Lufthavn.

Hanoi -  Nghia Lo - Sapa - Hanoi 

- Halongbugten - Hoi An - Ho Chi Minh City 

- Cai Be - Mekongdeltaet

  Hvorfor vælge 
  denne rejse?
•  Små grupper, 12-25 deltagere
• Mød Sapas etniske minoriteter
• Hanoi og Saigon, to verdner
• På skib i Halongbugten
• God tid i skønne Hoi An
• Krydstogt på Mekongfloden

!

Hanoi
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Nghia Lo

Hoi An

Halongbugten

Ho Chi Minh City
Mekongdeltaet
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HANOI - VIETNAMS HJERTE

Vietnams hovedstad har omkring 6 mio. indbyg-
gere, og det kan føles som om, de alle er på 
gaden samtidig. Byen myldrer med scootere, 
rickshaws og biler, og for at begå sig i trafik-
ken skal man vide, at det største køretøj altid  
har fortrinsret. 

Hanoi har også rolige områder - især kommer 
man til at holde af det gamle kvarter, hvor hvert 
erhverv har sin egen gade. Glæd jer til en tur 
med rickshaw med øjnene på stilke.
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Dag 1. Afrejse fra Danmark
Eventyret begynder i Københavns Lufthavn 

sidst på eftermiddagen, hvor vi går om bord på 

Qatar Airways’ fine, nye fly, der sætter kursen 

mod Doha. Mad og drikke er naturligvis gratis 

ombord, og vi kan helt sikkert også finde en 

god film i det store underholdningsprogram, 

som vi kan få tiden til at gå med.

Vi lander i Doha over midnat og skifter fly til 

Hanoi.

Dag 2. Ankomst til Hanoi, Vietnam
Vi lander i Vietnams hovedstad Hanoi midt på 

eftermiddagen, og her venter en bus på at 

køre os ind til Hanoi, hvor vi indkvarteres på 

et hyggeligt hotel i den skønne, gamle bydel.

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.

Væk fra hovedvejene åbenbarer sig en helt 

anden side af Hanoi. Her venter hyggelige 

kvarterer fyldt med gamle huse 

og butikker i snævre, charme-

rende gader. 

I Hanois gamle bydel leves livet 

udendørs i gydernes mylder, 

og ikke meget synes at have 

ændret sig det sidste århund-

rede. Vi har ikke noget program 

for resten af dagen, men der er 

rig mulighed for at gå en tur i 

den gamle bydel og måske slå 

sig ned på et torv og drikke en 

lokal øl inden sengetid.

Dag 3. Hanoi, byens seværdigheder 
og en tur med cykelrickshaw
Vi skal i dag se nærmere på Vietnams fasci-

nerende hovedstad og starter ved den store 

folkehelt Ho Chi Minhs mausoleum og hans 

beskedne pælehus. Ho Chi Minhs portræt vil 

uden tvivl følge os på vores rejse gennem 

Vietnam som aftryk på både plakater, penge-

sedler og frimærker, for hans tanker og idéer 

er nemlig fortsat en væsentlig del af vietna-

mesernes hverdag.

Det er ikke altid muligt at komme ind i mau-

soleet, men er der åbent, stiller vi os måske 

op i køen – det er en fin 

oplevelse. 

Vi fortsætter til One Pil-

lar Pagoda (pagoden på 

en søjle), som oprindeligt 

blev grundlagt af Kong 

Ly Thai Tong i det 11. 

århundrede og har form 

som en lotusblomst. 

Inden frokosten besøger vi 

det næste tusind år gamle 

Litteraturens Tempel, som er viet til den kine-

siske filosof Konfucius og i århundreder funge-

rede som universitet for sønnerne af landets 

elite. Havde man en eksamen herfra og var 

blandt de dygtigste, kunne man se frem til et 

liv som mandarin ved kongens hof i Hué.

Om eftermiddagen besøger vi byens store 

åndehul, Hoan Kiem-søen, hvor byens indbyg-

gere trækker frisk luft, laver tai chi og spiller 

badminton. Det er også stedet, hvor unge 

kærestepar stjæler sig til lidt privatliv væk fra 

forældrenes strenge blikke. Midt i søen ligger 

Vietnam - fra Sapa til Mekong
16 dage 

”I Hanois gamle bydel 
leves livet udendørs i 
gydernes mylder, og 
ikke meget synes at 
have ændret sig det 
sidste århundrede

Den røde bro i Hoan Kiem-søen er et af Hanois vartegn. Den går over til en lille ø, hvorpå byens mest besøgte 
tempel ligger.



6

VIETMANS ETNISKE BEFOLKNING

På denne rejse møder vi nogle af de otte 
etniske befolkningsgrupper, der bor i den 
nordlige del af landet. De klæder sig smukt 
i broderede dragter, og hver gruppe har sin 
særlige hovedbeklædning. Vi tager på van-
dreture til forskellige landsbyer og får et 
enestående kig til hverdagslivet for disse 
befolkningsgrupper.     
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byens mest besøgte tempel, Ngoc Son-temp-

let, som er forbundet til søbredden med en 

rød træbro – et af byens vartegn.

Dagens program slutter med en tur med cykel-

rickshaw i den historiske bydels pulserende liv 

med 36 gader, hvor hvert erhverv havde sin 

egen gade. Her i disse gader er der et utro-

lig leben med cykler og knallerter, der vrider 

sig rundt mellem gadekøkkener, småhand-

lende og spisende familier, der sidder samlet 

omkring de boblende gryder.

Aftenen er på egen hånd i byen – spørg rejse-

lederen om anbefalinger af restauranter. Der 

ligger mange i gåafstand fra hotellet, og det 

vietnamesiske køkken er virkelig godt og oven 

i købet sundt.

Dag 4. Hanoi – Nghia Lo, 
første parket til landlig idyl
Det er blevet tid til at forlade storbyen og 

køre mod nordvest ud i bjergene for at tage 

hul på det næste kapitel i rundrejsen. Vi skal 

nu koncentrere os om oplevelser i naturen 

og blandt de mange etniske minoriteter, der 

lever i bjergene i denne forholdsvis fjerne 

krog af Vietnam.

På vej ud til dagens bestemmelsessted, Nghia 

Lo, stopper vi ved de smukkeste steder for 

at tage billeder af den landlige idyl og det 

smukke højland. Vi passerer 

marker, hvor flittige hænder 

arbejder, og små landsbyer, 

hvor bedstemødrene tager sig 

af de legende småbørn. 

Fremme i Nghia Lo tjekker vi ind 

på vores hotel, inden vi begiver 

os ned på det lokale marked for 

at se på udvalget af varer. Her 

finder vi frugt og grønt stablet 

i sirlige bunker, kyllinger der 

plukkes bag disken og friskslag-

tet kød på krog.

Der foregår en livlig handel med diverse for-

nødenheder, og vores rejseleder sørger måske 

for, at der falder et par smagsprøver af til os. 

Vi kører også uden for byen for at besøge et 

par af de nærliggende landsbyer og hilse på 

befolkningen, som formentlig er nysgerrige for 

at høre, hvem vi er, og hvor vi kommer fra.

 

Vi spiser både frokost og middag sammen en 

dag som i dag, hvor vi er lidt uden for alfarvej.

Dag 5. Nghia Lo - Sapa, 
risterrasser og etniske befolkninger
Vi begiver os videre ud i højlandet og nyder 

dagens første bjerg-

tagende udsigt fra 

toppen af Cao Pha-

passet. Herfra kører vi 

længere op til La Pan 

Tan, hvor vi kommer til 

at snappe efter vejret, 

når vi ser de berømte 

risterrasser, som er 

nogle af de smukkeste 

i landet. 

Vi kører nedad igen og 

passerer yderligere to 

landsbyer, Che Cu Nha og Ze Xu Phinh, omgivet 

af uendeligt smukke landskaber med risterras-

ser, der er erklæret vietnamesisk nationalarv.

På vej mod Sapa stopper vi ved et par lands-

byer og ser bl.a. de smukt dekorerede, tradi-

tionelle dragter, som de bærer. 

Der bor otte forskellige etniske grupper i områ-

det: H'Mong, Dao, Tay, Giay, Muong, Thai, Hoa 

og Xa Pho, og man kan bl.a. skelne dem fra 

”Vi skal nu koncentrere 
os om oplevelser i natu-
ren og blandt de mange 
etniske minoriteter, der 
lever i bjergene i denne 
forholdsvis fjerne krog 
af Vietnam

Vietnam - fra Sapa til Mekong
16 dage 

Børnene i de etniske landsbyer får vores kameraer 
på overarbejde.

Vi besøger markeder på landet, hvor de etniske stammer mødes for at handle med hinanden.
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hinanden på deres hovedbeklædning. Afhæn-

gig af tiden håber vi at få tid til en vandretur på 

ca. to timer fra landsbyen 

Bo til Na Tam.

Sidst på eftermiddagen 

tjekker vi ind på et dej-

ligt hotel i Sapa, der lig-

ger med skøn udsigt til 

bjergene uden for byen. 

Sapa blev grundlagt af 

franske koloniherrer i 

1922, som drog herop, 

når det blev for varmt og 

fugtigt i Hanoi. I dag er 

det Vietnams trekking-

centrum, og byen er fyldt med entusiastiske 

vandrere, der sammen med de mange etniske 

stammer gør byen til en farverig oplevelse.

Dag 6. Sapa, vandring i smuk natur og 
en tur med kabelbanen til Indokinas tag 
Der er masser af frisk bjergluft på programmet 

i dag, når vi kører uden for Sapa for at tage 

på vandring mellem risterrasserne i Muong 

Hoa-dalen. Vi tilpasser længden og sværheds-

graden, så alle kan være med, og efter vandre-

turen nyder vi panoramaudsigten over Muong 

Hoa-dalen, inden vi vender tilbage til Sapa for 

at spise frokost. Eftermiddagen har vi afsat til 

en tur endnu længere op i højderne – nær-

mere betegnet det 3.143 meter 

høje Mount Fansipan, den højeste 

tinde i det gamle Indokina (Viet-

nam, Laos og Cambodia) også 

kaldet Indokinas tag. 

Mange vælger at tage turen til fods 

fra Sapa, men vi er så heldige, at 

man i februar 2016 åbnede en 

kabelbane til toppen, og denne 

bane er med sine i alt 6.282 meter 

verdens længste kabelbane og 

oven i købet også den stejleste 

med en stigning på 1.410 meter.

Vi tager plads i kabinen og nyder udsigten 

undervejs. For enden af kabelbanen må vi 

kæmpe os op ad yderligere 600 trin til den 

absolutte top. Herfra kigger vi ned på de tåge-

banker, der måske ligger længere nede i ter-

rænet og skaber den magiske stemning, som 

Sapaområdet er så kendt for.

Om aftenen slapper vi af i Sapa, måske med en 

anelse ømme ben. En kold øl hjælper helt sik-

kert på det, og der er også mange gode restau-

ranter i byen, som kan stille vores sult efter fri-

ske forårsruller eller en dampende varm nudel-

suppe med kylling, lime og et skvæt chiliolie.

Dag 7. Sapa - Hanoi, 
markedsbesøg på vejen
Vi vælger hovedvejen tilbage til Hanoi, så vi 

kan gøre turen på en 4-5 timer. Det giver os 

tid til f.eks. at stoppe ved et marked og iagt-

tage hverdagsliv. Markederne i lokalområdet 

holdes på forskellige ugedage, så alle lands-

byer tilgodeses. 

Fremme i Hanoi indlogeres vi igen tæt på den 

gamle bydel og kan gå ud og spise aftensmad 

direkte fra hotellet.

Dag 8. Hanoi - Halongbugten 
og ombord på en junke
Vi forlader Hanoi efter morgenmaden og kører 

øst på til Halongbugten, hvor en oplevelse i 

absolut særklasse venter os: et døgn på skib 

i den forunderlige Halongbugt. Bugten er på 

UNESCOs liste over verdensarv, og som om det 

ikke var nok, er den også udnævnt til et af ver-

dens syv naturvidundere.

I den travle havn finder vi vores skib og ind-

kvarterer os i de hyggelige kahytter. Herefter 

serveres en frokost med fokus på havets råva-

Vietnam - fra Sapa til Mekong
16 dage 

”Herfra kigger vi ned 
på de tågebanker, der 
måske ligger længere 
nede i terrænet og ska-
ber den magiske stem-
ning, som Sapaområ-
dert er så kendt for

Sapa ligger idyllisk i ca. 1500 meters højde. Vi tager kabelbanen op til toppen Mount Fansipan, 
det højeste punkt i det gamle Indokina.
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DEN HYGGELIGE BJERGBY SAPA

Sapa er den turistmæssige hovedstad for den 
nordvestlige del af Vietnam. Byen blev eta-
bleret i 1922 af franske koloniherrer som en 
såkaldt hill station, et sted, som man tog hen, 
når det blev for varmt i Hanoi. Byen ligger vir-
keligt smukt og køligt i ca. 1.500 meters højde 
omgivet af nogle af Vietnams allersmukkeste 
risterrasser og med høje bjerge i baggrunden.
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HOI AN

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 atmosfære 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. Byen har mange skræddere, og der er 
tid nok til at bestille nyt tøj.
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rer, mens vi stævner ud mellem tusindvis af 

forunderlige kalkstensformationer, der skyder 

lodret op af det smaragdgrønne hav.

Sidst på eftermiddagen kaster skibet anker i 

en bugt, og vi får mulighed for en forfriskende 

svømmetur. De modige kan hoppe i fra skibets 

stævn, men der er naturligvis også en stige på 

agterdækket, som man kan kravle nedad. Fra 

dækket nyder vi også den smukke solnedgang, 

hvor kalkstensøerne ændrer sig til mørke sil-

huetter i horisonten – der er et af de syn, der 

lagrer sig på nethinden.

Middagen indtages i skibets salon, og når 

vi er trætte, trækker vi os tilbage til vores 

respektive kahytter og lader os vugge i søvn i 

den rolige bugt.

Dag 9. Oplevelser i Halongbugten 
og med fly til Hoi An
Vores skib sejler videre i bugten, mens vi nyder 

solens første stråler med en kop friskbrygget 

kaffe på junkens soldæk. Efter et simpelt mor-

genmåltid går vi ombord i mindre både, der sej-

ler os ind til en smuk lagune. 

Her i øens indre vil man opleve en isole-

ret eventyrverden, og det er ikke usæd-

vanligt at opleve både abeflokke, fiskeørne 

og næsehornsfugle på de stejle klipper.  

På vores sejlads tilbage 

mod havnen vil vi også 

kunne betragte små 

"landsbyer" på pæle, hvor 

fiskere og perlefarmere 

lever deres helt specielle 

liv. Der serveres brunch, 

inden skibet atter lægger 

til ved molen, hvor bus-

sen holder klar til at køre 

os tilbage mod lufthavnen 

uden for Hanoi.

Her går vi ombord på flyet til Danang og kører 

derfra videre til Hoi An, Vietnams hyggeligste 

by, hvortil vi ankommer i løbet af aftenen. Vi 

indlogerer os på et dejligt hotel i gåafstand fra 

byens UNESCO-beskyttede centrum.

Dag 10. Hoi An, gåtur i UNESCO-
verdensarv og sejltur i oplandet
Vi går ud i den skønne by og lægger bl.a. vejen 

forbi et værksted, der fremstiller de farverige 

lanterner, som skaber den særligt magiske 

stemning, som Hoi An er kendt for. Vi besø-

ger et gammelt handelshus, hvor vi hører om 

byens betydning som handelsby, og fortsæt-

ter til Phuc Kien Assembly Hall, et tempel 

grundlagt af kinesiske tilflyttere i det 17. 

århundrede.

Vi besøger naturligvis også 

byens vartegn, den japanske 

overdækkede bro, som oprin-

deligt blev bygget af japanske 

tilflyttere helt tilbage i 1590 for 

at forbinde den japanske bydel 

med den franske. 

Vi går gennem det livlige mar-

ked langs floden, inden vi stiger 

ombord på en lille båd for at sejle en tur ud i 

flodsystemet omkring Hoi An.

Resten af eftermiddagen og aftenen er til fri 

disposition til at nyde Vietnams hyggeligste by.

Dag 11. Hoi An på egen hånd, 
mange muligheder for aktiviteter
Hele dagen er afsat til, at I på egen hånd kan gå 

på opdagelse i Hoi Ans smalle gader. 

Måske har I allerede været hos en af byens 

dygtige skræddere og skal afhente nyt tøj, eller 

måske vil I købe souvenirs i byens mange dej-

lige boder og butikker, der har et rigt udvalg 

”Sidst på eftermiddagen 
kaster skibet anker i en 
bugt, og vi får mulighe-
den for en forfriskende 
svømmetur

Man glemmer aldrig et ophold i Halongbugten. Det er en bjergtagende smuk kulisse med tusindvis af stejle kalkstensøer.
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HO CHI MINH CITY

Saigon skiftede navn til Ho Chi Minh City 
I 1975, da nordvietnameserne rykkede 
ind i byen. Det er Vietnams økonomiske 
og finansielle centrum, men ikke landets 
hovedstad, og meget præget af franskmæn-
denes tid i landet. Her finder vi bl.a. Notre 
Dame-katedralen og centralposthuset, som 
lige så godt kunne ligge i Paris. Byen har 
naturligvis også vietnamesisk arkitektur, 
som f.eks. det smukke Thien Hau-tempel, 
som vi besøger på vores byrundtur.  
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Vietnam - fra Sapa til Mekong
16 dage 

af forskellig brugskunst, tøj og sandaler, der 

laves på stedet efter mål. Det er også muligt 

at tage en tur ud til de 

smukke sandstrande, der 

strækker sig mange kilome-

ter syd og nord for byen. 

Man kan cykle derud eller 

hyre en taxa. 

Det er vigtigt at have god 

tid i Hoi An, som fungerer 

som et dejligt åndehul på 

en rejse med mange ople-

velser. Vælger I at leje cyk-

ler, kan I også tage en af de 

mange både, der sejler i pendulfart over til øen 

i floden, og cykle afsted ud i den landlige idyl.  

I kan stikke hovedet indenfor i skibsværftet eller 

betragte bøflerne, der arbejder i marken. 

Her på øen har man virkelig første parket til 

hverdagsliv – læg også mærke til de små, fine 

hustempler, der ligger i alle haver. Her ærer 

man sine forfædre med røgelsespinde, måske 

en skål ris og forskellige ornamenter. Hvis der er 

stemning for det, mødes vi om aftenen og nyder 

en sidste middag sammen i den 

idylliske by.

Dag 12. Hoi An -
Ho Chi Minh City (Saigon)
Efter nogle rolige dage i Hoi An 

kører vi tilbage til lufthavnen i 

Danang for at flyve til Ho Chi 

Minh City, det tidligere Saigon. 

De fleste vietnamesere kalder 

faktisk stadig byen Saigon, 

medmindre det er i officielle 

sammenhænge. 

Efter indkvartering på vores hotel i byens cen-

trum tager vi på udflugt til nogle af byens 

seværdigheder: den smukke Notre Dame-dom-

kirke og det elegante postkontor, der begge er 

et vidnesbyrd om byens franske historie. 

Vi ser også den bygning, der fungerede som 

præsidentpalæ i tiden, hvor Saigon var hoved-

stad i Sydvietnam, og stopper ved det store 

Binh Tay-marked, hvor der sælges alt mellem 

himmel og jord, herunder tøj i vestlig design 

med ”tvivlsomme” mærker på.

Sidste stop er ved Thien Hau-templet, som er 

dedikeret til gudinden af samme navn, som 

efter sigende kan rejse afsted på et flyvende 

tæppe og redde folk i havsnød. Vi er tilbage på 

hotellet sidst på eftermiddagen og har resten 

af dagen og aftenen på egen hånd.

Dag 13. Ho Chi Minh City, 
besøg i Cu Chi-tunnellerne
I dag kører vi uden for byen for at besøge de 

berømte og berygtede Cu Chi-tunneller. 

Vi skal opleve det gigantiske netværk af tun-

neller bygget under Vietnamkrigen af Viet 

Cong-soldaterne fra Nordvietnam. De mere 

end 200 km lange tunneller er anlagt i tre eta-

ger og forbinder både kommandostationer, 

beskyttelsesrum, operationslokaler og sågar 

underjordiske landsbyer.

”Det er vigtigt at 
have god tid i Hoi 
An, som fungerer 
som et dejligt ånde-
hul på rejse med 
mange oplevelser

Den overbyggede japanske bro i Hoi An er byens vartegn. Den blev bygget i 1590.



14

Vietnam - fra Sapa til Mekong
16 dage 

Det er et ret fantastisk syn, og har man lyst, 

kan man kravle en tur gennem nogle af de 

meget trange tunnellerne og med egne øjne 

få indsigt i de særdeles udfordrende forhold, 

soldaterne levede under.

Tilbage i Saigon er resten af dagen til fri dis-

position. Man kan evt. besøge byens Krigsmu-

seum på egen hånd – det er næsten et must 

for historieinteresserede. Museet giver med 

sine mange fotos fra krigen stof til eftertanke – 

måske kan man genkende nogle af billederne 

fra avisforsiderne i 1960’erne og 70erne.

Dag 14. Ho Chi Minh City - Mekongdeltaet 
og ombord på Le Cochinchine
Vi skal ud på landet igen – denne gang til det 

frodige Mekongdelta, som vi skal opleve fra 

første parket om bord på flodbåden Le Cochin-

chine, en fin træbåd bygget som en traditionel 

flodpram med 14 kahytter fordelt på to dæk. 

Vi går ombord på Le Cochinchine i Cai Be og 

indlogerer os i vores kahytter, og mens båden 

sejler afsted, indtager vi en dejlig frokost på 

dækket med udsigt til livet på floden. 

Mange familier bor på husbåde og bruger van-

det i deres daglige gøremål til f.eks. tøjvask. 

Glade børn hopper i vandet fra husbådens tag, 

og mændene kaster deres net ud for at fange 

aftensmaden. Alskens varer transporteres i 

slanke kanoer, hvor 

bådføreren står op og 

ror, hvilket kræver en 

særdeles god balance.

Efter frokost går vi 

i land for at gå eller 

cykle en tur langs 

marker, hvor der dyr-

kes tropiske frugter. 

Især ser vi mange 

appelsinlunde, og vi 

vil formentlig også se de lokale arbejde i mar-

kerne, måske med bøfler som drivkraft.

Sidst på eftermiddagen er vi tilbage på båden, 

hvor vi nyder en storslået solnedgang, måske 

sammen med en drink fra bådens bar. Når 

mørket falder på, serveres middagen, og 

endnu engang på denne rejse er vi så heldige 

at falde i søvn til lyden af vand, der slår blidt 

mod bådens sider.

Dag 15. Mekongdeltaet, det flydende 
marked og hjemrejse om aftenen
Vi vågner til lyden fra motorer på de mange 

både, der er på vej til dagens flydende marked, 

og dem, der står tidligt op, kan nyde en vidun-

derlig solopgang.

Vi nyder en morgenmad på dækket 

og sejler videre til Can Tho, hvor vi 

skifter Le Cochinchine ud med min-

dre både, der kan sejle os rundt i det 

store, flydende marked, der fungerer 

som det lokale supermarked. Nogle 

af bådene reklamerer med deres 

varer ved at hejse dem op i toppen 

af masten, så man på lang afstand 

kan se, hvor man skal sejle hen for 

f.eks. at købe bananer eller blomster. 

Vietnamesernes høje æstetiske sans gør det fly-

dende marked til en meget malerisk oplevelse – 

de farvestrålende varer er smukt arrangeret, og 

der foregår en livlig handel hen over rælingen. 

Vi går i land i Can Tho igen og spiser en frokost, 

inden vi påbegynder hjemrejsen til Danmark. 

Første etape foregår med bus til lufthavnen 

uden for Saigon. Her tjekker vi ind på flyet til 

Doha med planmæssig afgang omkring kl. 20. 

Vi skifter fly lige over midnat for at tilbage-

lægge den sidste strækning mod København.

Dag 16. Ankomst til Danmark

”Glade børn hopper i 
vandet fra husbådens 
tag og mændene kaster 
deres net ud for at 
fange aftensmaden

LE COCHINCHINE

Vi kan glæde os til endnu en 
overnatning på skib på denne 
rejse, når vi tjekker ind på Le 
Cochinchine og sejler afsted på 
Mekongfloden og dens bifloder. 
Måltiderne indtager vi i den over-
dækkede salon.   
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MEKONGDELTAET

Vores rejse slutter i det frodige og grønne 
Mekongdelta, også kaldet Vietnams spise-
kammer. Deltaet dækker hundredvis af kilo-
meter kanaler og bifloder, der summer af liv 
fra både i alle størrelser og af alle beskaf-
fenheder. Her dyrkes tonsvis af ris, grønt-
sager og farverige frugter, og hverdagslivet 
leves i små både og langs flodbredden. På 
de flydende markeder handles der livligt 
med alskens varer.
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