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Vietnam - mageløse oplevelser

12 dage med mulighed for 4 dages forlængelse i Mekongdeltaet eller ved stranden

Hanoi

Hué

Hoi An

Halongbugten

Ho Chi Minh City

Long HaiMekongdeltaet

LAOS

THAILAND

CAMBODJA

En skøn rundrejse til Vietnams højdepunkter fra Hanoi og 
Halongbugten i nord, over Hué og Hoi An i den centrale del til 
Ho Chi Minh City mod syd. 

Der er fart over feltet på denne oplevelsesrige rejse, der begynder i den smukke 
kolonistilsby Hanoi, som er Sydøstasien med et fransk tvist. 

Her møder I sammen med jeres engelsktalende guide snævre handelsgader, 
cykeltaxaer og smukke templer. I kører herefter ud af byen til Halongbugten, et 
af verdens syv naturvidundere, hvor I har en nat ombord på en charmerende 
junke med udsigt til natur i verdensklasse og hverdagsliv i flydende landsbyer.

Efter en nat på toget med det poetiske navn Genforeningsekspressen kommer 
I til kongebyen Hue, som I også oplever med lokalguide. Videre til Hoi An, som 
af mange anses for at være Vietnams hyggeligste by, med lidt ekstra tid til at 
snuse rundt selv. 

Sidste stop er Ho Chi Minh City, det tidligere Saigon, som byder på storslået 
fransk kolonistilsarkitektur og moderne asiatisk storby.  Her slutter rundrej-
sen, medmindre I vælger flere oplevelser i det frodige Mekongdelta eller nogle 
dages afslapning ved Long Hai-stranden. Transporten og udflugterne foregår i 
grupper af max. 20 personer, og rejsen har faste afrejsedatoer.  

Vi ønsker jer rigtig god rejse! 

Asger Domino, Adm. direktør
På vegne af teamet i Stjernegaard teamet
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Hanoi - Halongbugten - Nattog til Hué - 

Hué - Hoi An - Ho Chi Mihn City

Evt. forlængelse i Mekongdeltaet 

eller ved stranden i Long Hai

 

Ruten og nogle af højdepunkterne

Dag 1. Afrejse fra Danmark  
 I flyver med Qatar Airlines via Doha til Hanoi.

Dag 2. Ankomst til Hanoi.  
 I bliver hentet i lufthavnen og kørt ind til byen, hvor I tjekker  
 ind på hotellet. Eftermiddagen har I på egen hånd til at danne  
 jer de første indtryk af denne livlige hovedstad, som var  
 hovedstad i Fransk Indokina og en uimodståelig sammen- 
 blanding af fransk kolonistil og ægte sydøstasiatisk charme.

Dag 3. Byrundtur i Hanoi.  
 En halvdags tur til Hanois vigtigst seværdigheder, herunder  
 Ensøjlepagoden, Litteraturens Tempel og en gåtur gennem  
 Hanoi gamle bydel.

Dag 4. Hanoi - Halongbugten.  
 I bliver hentet på hotellet om morgenen og kørt til den stor- 
 slåede Halongbugt, hvor I indkvarteres i private kahytter på en  
 malerisk junke. I det næste døgns tid står den på flydende  
 landsbyer, og I kommer på land på nogle af bugtens kalkstens- 
 øer for at udforske grotter og laguner. Der er naturligvis også  
 tid til at slappe af på soldækket.

Dag 5. Halongbugten - Hué (nattog).  
 Morgen og formiddag er afsat til afslapning ombord på båden,  
 inden I bliver sejlet ind til land og kørt til banegården i Hanoi.  
 Her stiger I ombord på genforeningsekspressen, der tager jer til  
 Vietnams gamle kongeby Hué

Dag 6. Hué.  
 I ankommer til Hué om morgenen og bliver kørt til jeres hotel.  
 Om eftermiddagen besøger I citadellet.

Dag 7. Hué - Hoi An.  
 Morgensejltur på Duftenes Flod til Thien Mu-pagoden. Her- 
 efter kører I til den lille UNESCO-beskyttede by Hoi An. Efter  
 ankomst arrangeres en gåtur gennem den gamle bydel.

Dag 8. Hoi An.  
 I har denne dag til på egen hånd at snuse rundt i Vietnams  
 måske hyggeligste by. I kan også leje en cykel og køre ud på  
 landet. Eller måske lokker den fine sandstrand, der ligger 4 km  
 fra byen.

Dag 9. Hoi An - Ho Chi Minh City.  
 Fra Hanoi bliver I kørt til lufthavnen i Danang, hvorfra I flyver  
 til Vietnams største by Ho Chi Minh City – eller Saigon som  
 den tidligere hed.

Dag 10. Ho Chi Minh City.  
 Formiddagen bruger I på at se nogle af byens største seværdig- 
 heder. I kommer både forbi det gamle postkontor, katedralen  
 og markedet i Chinatown som også huser Thien Hau-templet.

Dag 11. Ho Chi Minh City - Hjemrejse eller forlængelse.  
 I har det meste af dagen til at få de sidste indtryk med hjem  
 fra Vietnam og til at få gjort de sidste indkøb. Sidste på efter- 
 middagen bliver I kørt til lufthavnen, hvor flyet afgår mod  
 Qatar og videre til København.

Dag 12. Ankomst til Danmark ved middagstid.

Der er kan være en hel familie i en cykeltaxa. Her er beviset på, at Vietnams 
befolkning er exceptionelt smilende og imødekommende.
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Der cykles flittigt i Vietnam. Trafikken er et kapitel for sig og kræver lidt tilvæn-
ning, så cykling i storbyerne kan kun anbefales til vietnamesere. I de små byer  
 og på landet er det til gengæld oplagt at cykle, også for os nordboer.

Ho Chi Minhs mausoleum hvor landsfaderen stadigvæk ligger til skue. Han 
besøges hver dag af tusindvis af vietnamesere.

Dag 1. Afrejse Danmark
I forlader København og flyver med Qatar Air-

ways via Doha til Hanoi.

Dag 2. Ankomst - Hanoi
Hen på eftermiddagen ankommer I til Vietnams 

hovedstad Hanoi. I bliver budt velkommen af en 

lokal guide, og inden længe er I på vej mod jeres 

hotel tæt på den gamle bydel i Hanoi. Byen, der 

har ca. 6 millioner indbyggere, bærer stadig 

præg af den tid, hvor den var 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 farer scootere ind og ud mellem hin-

anden på trafikerede boulevarder mellem ele-

gante bygninger fra den franske kolonitid.

Fænomenet kan ikke beskrives, det skal ople-

ves. Vi taler tusindvis af knallerter, scootere, 

motorcykler, cykler og et pænt antal biler, der 

kanter sig rundt mellem hinanden i et sandt 

virvar. Vel at mærke uden at ramme hinanden 

på noget tidspunkt. Det er ubegribeligt, at 

det kan lade sig gøre. Der dyttes flittigt, men 

der er ingen råben eller sure miner.

Væk fra hovedvejene åbenbarer sig en helt 

anden side af Hanoi. Her venter hyggelige kvar-

terer fyldt med gamle huse og butikker i snævre, 

charmerende gader. I Hanois gamle bydel leves 

livet udendørs, og ikke meget synes at have 

ændret sig det sidste århundrede. Måske lige 

bortset fra de cykler og knallerter, der behæn-

digt forsøger at vride sig rundt mellem gade-

køkkener, småhandlende og spisende familier, 

der sidder samlet omkring 

de boblende gryder. 

Efter tjek-ind på hotellet er 

resten af dagen er til egen 

disposition.

Dag 3. Hanois 
seværdigheder med guide
Formiddagen er afsat til en 

introduktion til Hanoi sam-

men med engelsktalende 

guide, som vil vise jer nogle af byens spæn-

dende seværdigheder. 

I begynder ved Ensøjlepagoden, der tro mod 

navnet er bygget på toppen 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. Inden sønnens 

fødsel havde kongen i en drøm set barmhjer-

tighedsgudinden siddende på en lotusblomst.

I fortsætter til Litteraturens Tempel, der i dag 

er en grøn oase i det ellers hektiske byliv, 

men i næsten tusind år fungerende disse 

smukke, gamle bygninger som universitet for 

landets elite. Her kunne de studerende for-

dybe sig i Konfucius' lære, mens de drømte 

om en karriere ved kongens hof. I dag anses 

det velbevarede tempel for at være blandt 

landets ypperste arkitektoniske skatte, og de 

gamle gårdhaver og korridorer er fyldt med 

fantastiske historier. På 

mere end 80 stentavler 

er angivet navnene på de 

kandidater, der bestod de 

svære eksaminer.

Byrundturen slutter med 

en gåtur igennem byens 

gamle bydel, der vil føre 

jer ind i denne labyrint af 

små gyder og handelsga-

der. Mange områder af den 

gamle bydel er stadig opdelt efter erhverv, og 

turen giver et unikt indblik i hverdagslivet for de 

lokale vietnamesere. I vil nyde dette sansebom-

bardement på jeres gåtur.

Eftermiddagen er på egen hånd og I bør lægge 

vejen forbi Hoan Kiem Lake, som ligger i byens 

centrum. I kan vælge at slentre hele vejen 

rundt om den ovale sø, som byder på ægte 

vietnamesisk udeliv med badmintonspillende 

familier, som selv har tegnet banen op med 

kridt, legende børn og kærestepar, der sidder 

og holder om hinanden, mens de nyder udsig-

ten. Her ligger også den legendariske røde bro, 

som er et af Hanois vartegn. 

Broen fører jer over til en lille ø midt i søen, 

hvor I har en pragtfuld udsigt til Hanois myl-

der og leben. Øen huser også det smukke, 

gamle Ngoc Son-tempel.

Vietnam - mageløse oplevelser
12 dage

Overalt farer scootere 
ind og ud mellem 
hinanden på trafikerede 
boulevarder mellem 
elegante bygninger fra 
den franske kolonistil”
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HANOI

Der ligger små spisesteder overalt i Hanoi, som 
med sine 6 millioner indbyggere er Vietnams 
næststørste by og landets hovedstad. 

I vil hurtigt opdage, at det vietnamesiske køkken 
er en klasse for sig selv. Fabelagtige råvarer kom-
bineret med fransk indflydelse og vietnameser-
nes interesse for mad har udviklet et spændende  
og alsidigt køkken. Glæd jer til gastronomiske 
oplevelser på turen.
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HALONGBUGTEN

Halongbugten består af omkring 2.000 kalk-
stensøer, der skyder dramatisk op ad det 
smaragdgrønne vand. Ifølge legenden blev 
landskabet skabt af en drage, som steg ned 
fra bjergene og slog om sig med halen, inden 
den sank i havet. En tidlig morgenstund på 
skibet i Halong er en af de oplevelser, man 
aldrig glemmer!

I har et døgn på skibet til at opleve flydende 
landsbyer og dybe grotter. Bugten er natur-
ligvis på UNESCOs liste over verdens naturarv.
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fleste har hjemmelavede antenner, så de kan 

se tv og høre radio, som efterhånden er hver 

mands eje i Vietnam.

Det er en enestående 

oplevelse at beskue de 

små samfund, og deres 

- i vores øjne - primitive 

og bittesmå huse, som 

danner rammerne for 

flere generationer samt 

hunde og katte, der 

alle færdes behændigt 

rundt på de forbundne 

tømmerflåder. 

Mindre børn sidder på skødet af bedsteforæl-

drene i hængekøjerne og vinker, mens vi sej-

ler forbi. I kan se, hvordan de arbejder, bl.a. 

med at passe og sælge af deres fangst, som 

sprællevende opholder sig i lukkede bassiner 

under de vuggende huse. Når I ankommer til 

Halongbugten bliver I indkvarteret i jeres private 

kahytter ombord på en malerisk junke. Ombord 

er der en engelsktalende guide, som vil introdu-

cere jer til bådens program og aktiviteter.

Dag 5. Halongbugten og med 
nattog til kongebyen Hué 
I nyder morgenen og solens første stråler med 

en kop friskbrygget kaffe på junkens soldæk. 

På sejladsen tilbage mod den travle havne-

mole sejler I forbi små "landsbyer" på pæle, 

hvor fiskere og perlefarmere lever deres helt 

specielle liv. Der serveres brunch, inden skibet 

atter lægger til ved molen, hvorfra I køres til-

bage mod Hanoi. Ved ankomst til Hanoi stiger 

I ombord på nattoget med kurs mod konge-

byen Hué. I overnatter i togets 

4-personers sovekupéer, som 

er udstyret med et lille bord, 

natlamper, hovedpude og vat-

tæppe. Kupéen er stor nok 

til, at jeres bagage kan ligge 

under de nederste køjer.

Dag 6. Kongebyen Hué 

I ankommer til Hué om mor-

genen og kører til hotellet. 

Der bliver tid til at hvile lidt 

ud, inden I om eftermiddagen tager på en 

udflugt til citadellet og det kongelige palads. 

Området kaldes for Den Lilla Forbudte By, og 

det var herfra, at Nguyen-slægtens konger 

regerede det centrale Vietnam i århundreder. 

Bygningerne er blevet restaureret og giver 

et rigtig godt indblik i datidens arkitektur og 

den luksus, datidens konger omgav sig med. 

I returnerer til jeres hotel og har resten af 

dagen på egen hånd.

Dag 7. Hué, sejltur på Duftenes Flod 
og videre til Hoi An
I starter dagen med en sejltur på Duftenes 

Flod til den syv etager høje Thien Mu-pagode, 

som huser en statue af den smilende Bud-

dha. Pagoden er en af de største i Hué, som 

er den by i Vietnam, der har den største kon-

Dag 4. Hanoi - Halongbugten, 
et af verdens 7 naturvidundere
Efter morgenmad bliver I hentet på hotellet og 

kørt de 4 timer, det tager, til Halongbugten. 

Den karakteristiske bugt i Det Sydkinesiske Hav 

har i mange år været på UNESCOs liste over ver-

densarv og blev i 2012 også optaget på listen 

over verdens 7 naturvidundere.

I har ikke kørt længe, før landskabet ændrer sig, 

og rismarkerne breder sig så langt øjet rækker. 

I det nordlige Vietnam er der tempereret klima, 

og der kan høste ris to gange årligt. Vietname-

serne dyrker mange andre afgrøder end ris, 

hvilket I vil kunne se undervejs, hvor frugtplan-

tager, grøntsagsmarker og urtehaver ligger side 

om side med de irgrønne rismarker. I oplever 

vietnamesernes flid og arbejdsomhed, når de 

færdes i marken iført deres ikoniske rishat. 

Halongbugten er Vietnams mest populære 

attraktion, men det kæmpemæssige område 

kan sagtens kapere de mange turister fra ind- 

og udland, der tiltrækkes af områdets skønhed. 

Bugten består af over 2000 kalkstensøer i 

alle størrelser og former, hvoraf kun to øer er 

beboet. I selve Halongbugten lever der 1600 

havsigøjnere i flydende landsbyer. 

De lever hovedsageligt af fiskeri, da bugten 

bugner af hundredvis af fiske- og skaldyrsar-

ter. Desuden tjener de også til levebrødet ved 

perledyrkning. De små samfund har skoler op 

til 7. klassetrin, købmand, en lille bank, og de 

Vietnam - mageløse oplevelser
12 dage

Når I ankommer til 
Halongbugten bliver 
I indkvarteret i jeres 
private kahytter ombord 
på en malerisk junke”

Flere af kongebyen Hués seværdigheder ligger ved bredden af Duftenes Flod. I sejler ned ad floden i de 
dekorerede både til den smukke Thien Mu-pagode.

Til festlige lejligheder klæder vietnameserne sig i 
denne smukke, enkle nationaldragt.
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Hoi Ans gamle bykerne består af gamle kinesiske og japanske handelshuse. Centrum er lukket for trafik, hvilket giver en helt særlig stemning i byen.
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centration af buddhister. I det tilhørende klo-

ster bor omkring 60 munke og novicer, som 

sørger for at vedligeholde og oplære de unge 

novicer i religionen. 

Pagoden er dog nok mest kendt for at være 

udgangspunktet for munken Quang Duc, der i 

1963 kørte ned til Ho Chi Minh City og antændte 

sig selv for at protestere mod den katolsk sty-

rede regerings undertrykkelse af buddhister.

Herefter er det blevet tid til at forlade Hué 

og fortsætte mod syd til maleriske Hoi An. 

Hoi Ans gamle bydel er kommet på UNESCOs 

kulturarvsliste, og man forstår hvorfor, når I 

sammen med en engelsktalende guide tager 

på en spadseretur gennem byen. 

Her er en helt særlig stemning, og meget af 

arkitekturen fra byens storhedstid er særde-

les velbevaret. I kigger indenfor i de smukke 

gamle købmandsgårde og små familietempler 

og ser også den 400 år gamle japanske bro 

og byens farverige marked med masser af 

tropiske frugter og friskfangede fisk. 

Hoi An er mindst ligeså hyggelig om aftenen og 

har et stort udbud af gode restauranter. Man 

lærer hurtigt den lille by at kende, og det er 

skønt at slentre rundt i de charmerende gader.

Dag 8. Hoi An på egen hånd
Hele dagen er afsat til, at I på egen hånd 

kan gå på opdagelse i Hoi Ans 

smalle gader. Måske har I alle-

rede været hos en af byens 

dygtige skræddere og skal 

afhente nyt tøj, eller måske vil 

I ud til de smukke sandstrande, 

der strækker sig mange kilome-

ter syd og nord for byen. 

I kan eventuelt cykle derud og 

opleve landlig idyl på vejen. I 

kan også tage en af de lokale 

færger ud på øerne i floddeltaet og cykle en 

tur rundt mellem landsbyerne og iagttage det 

stille hverdagsliv langt væk fra byen.

Dag 9. Hoi An til Ho Chi Minh City
Hen ad formiddagen køres I til lufthavnen i 

Danang, hvorfra I flyver til storbyen Ho Chi Minh 

City, der indtil 1976 hed Saigon. I folkemunde 

kaldes byen dog stadig Saigon, men i radio, avi-

ser, og når man korresponderer med staten, er 

navnet Ho Chi Minh City.

Dag 10. Sightseeing i Ho Chi Minh City
Efter morgenmaden begiver I jer med en engelsk-

talende lokalguide ud i den moderne metropol. 

Første stop er et smukt vidnesbyrd om byens 

franske historie: den store domkirke og det ele-

gante postkontor i byens centrum. I ser bygnin-

gen, der fungerede som 

præsidentpalæ i tiden, 

hvor Saigon var hovedstad 

i Sydvietnam. 

Turen går videre til det 

myldrende Chinatown. Her 

går I sammen rundt på det 

lokale marked, som er det 

største i hele Ho Chi Minh 

City, hvor man kan købe 

alt mellem himmel og jord. 

Byens Thien Hau-tempel er sidste stop, inden I 

køres tilbage til hotellet.

Dag 11. Sightseeing i Ho Chi Minh City 
og hjemrejse
Hvis I ikke har valgt at forlænge rejsen med 

nogle dage i Mekongdeltaet eller ved stran-

den er dette jeres sidste dag i Vietnam. Men 

da I først skal mod lufthavnen sidst på efter-

middagen, er der tid til at slentre på egen 

hånd i de hektiske gader og få gjort de sidste 

indkøb. I bliver herefter hentet og kørt til luft-

havnen for at påbegynde hjemrejsen.

Dag 12. Hjemkomst til Danmark
Vi ankommer til Danmark tidligt om morgenen. 

Hoi An er mindst 
ligeså hyggelig om 
aftenen og har 
stort udbud af gode 
restauranter”

Vietnam - mageløse oplevelser
12 dage

På vejen mellem Hué og Hoi An kører I over Hai Van-passet i ca. 1200 meters højde, hvorfra I har en enestående udsigt over havet. Passet dannede i det 15. 
århundrede grænsen mellem Vietnam og Champa-riget. 
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Forlængelse i Mekongdeltaet og Ho Chi Minh City
4 dage

Ut Trinh Homestay
Cai Be

Cai Thian

Ho Chi Minh City

Can Tho

CAMBODIA VIETNAM
Jeres rejse rundt i Vietnam har allerede budt på mange oplevel-
ser, og har I mod på endnu flere, så kan vi varmt anbefale jer 
at forlænge rejsen med nogle dage i det frodige Mekongdelta.

Mekongdeltaet kaldes også Vietnams spisekammer. Her dyrkes grøntsager og 
ris, der forsyner hele landet og mere til, og farven grøn får en helt ny mening, når 
I udforsker området ombord på en båd og på cykelture i den landlige idyl. 

Deltaets vandveje omfatter alt fra brede, befærdede floder til små fredfyldte kana-
ler og flydende markedspladser, hvortil befolkningen ankommer i slanke kanoer for 
at købe og sælge alskens varer.

I skal opleve at bo på et autentisk homestay midt i rismarkerne, hvor I, hvis I har 
lyst, kan deltage i madlavningen og dermed få nyttig viden om Vietnams delikate 
køkken. I har også en overnatning i områdets største by, Can Tho, hvor I kan opleve en typisk vietnamesisk provinsby. 

Efter to overnatninger i deltaet har I en enkelt overnatning tilbage til Ho Chi Minh City med lidt tid på egen hånd, inden I 
rejser hjem igen.

Mekongdeltaet består af alt fra travle vandveje til små fredfyldte kanaler, hvor tiden står stille.
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MEKONGDELTAET

Det frodige og grønne Mekongdelta i det syd-
lige Vietnam bugner af ris, grøntsager og far-
verige frugter, og hverdagslivet leves på små 
både og langs flodbredden. I har god tid til at 
sejle rundt og iagttage det hele, og I bor på et 
hyggeligt homestay, hvor jeres vært inviterer 
jer med ud i køkkenet for at tilberede maden, 
hvis I har lyst. I besøger også det flydende 
marked i Cai Rang, hvor alskens varer fra hele 
deltaet skifter hænder.
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Der er garanti for friskhed, når man køber sine dagligvarer på de flydende markeder.
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Dag 13. Cai Be - Can Tho i Mekongdeltaet
I spiser morgenmad på jeres homestay, inden 

I igen tager plads i båden og sejler til Vinhlong, 

hvor cyklerne står klar til jer. I besøger lands-

byen Phuoc Hau, som er kendt 

for sine store grøntsagsplantager. 

I befinder jer midt i Vietnams spi-

sekammer, og I får mulighed for 

at følge processen fra afgrøderne 

plantes, til de høstes.

Herefter sejler I videre på 

Mekongdeltaets betagende 

vandveje til Can Tho, hvor I bl.a. 

besøger et lille værft, hvor de 

lokale bygger både og de mindre kanoer, den 

såkaldte sampan. 

I har et kaffestop, hvorefter I skal ud i rismar-

ken for at se, hvordan risbønderne høster 

– her foregår alt stadigvæk med håndkraft, 

og man undres over, at risen kan købes så 

billigt i vores del af verden, når man ser det 

hårde fysiske arbejde, der er forbundet med 

det. Igen indtages frokosten ombord på en 

båd med udsigt til det lokale liv i deltaet. På 

dagens udflugt veksler I mellem båd og cykel, 

så I får alle oplevelserne med. 

Sidste stop er ved den travle havnemole i Can 

Tho, den største by i området, hvor I står af 

båden og bliver kørt til jeres hotel.   

Dag 14. Can Tho - Ho Chi Minh City
Dagen begynder med en sejltur rundt i Cai 

Rangs flydende marked, hvor alskens varer fra 

hele Mekongdeltaet skifter hænder. 

Her er der nærmest garanti for at få farve-

strålende billeder i kameraet, og mon ikke der 

ryger et par smagsprøver af de lokale produk-

ter indenbords.

Om eftermiddagen køres I igen tilbage til Ho 

Chi Minh City, hvor I har aftenen på egen hånd.

Dag 15. Hjemrejse
Dette er jeres sidste dag i Vietnam. Men da 

I først skal mod lufthavnen sidst på eftermid-

dagen, er der tid til at slentre på egen hånd i 

de hektiske gader og få gjort de sidste indkøb.

Dag 16. Hjemkomst til Danmark
Vi ankommer til Danmark tidligt om morgenen.

Dag 1-11. Rundrejsens program

Dag 12. Ho Chi Minh City - Mekongdeltaet 
I dag bliver I kørt ud til Tien Giang-provinsen, 

hvor et ophold på et 

skønt homestay ven-

ter jer. I skifter bus-

sen ud med cykler, 

og sammen med en 

guide bevæger I jer 

over floden, hvor I 

cykler gennem landlig 

idyl på små stier ved 

landsbyen Cai Thian.

I stopper ved landsbyens tempel, et rispa-

pirværksted og et privat hjem. Herefter går 

I ombord på en båd og sejler til Binh Hoa 

Phuoc Island. Frokosten indtages undervejs. 

Fremme på øen skifter I til mindre både og 

sejler til jeres homestay, hvor I modtages af 

værten og finder jeres værelse. 

I kan nu slappe af i de idylliske omgivelser, 

og har I lyst, kan I sammen med værten del-

tage i forberedelsen af aftenmåltidet og på 

denne måde få en introduktion til det viet-

namesiske køkken.

Fremme på øen skifter I 
til mindre både og sejler 
til jeres homestay, hvor 
I modtages af værten”

Forlængelse i Mekongdeltaet og Ho Chi Minh City
4 dage

UT TRINH 
HOMESTAY 
Det er en spartansk, men spændende 
oplevelse at bo på et homestay. Den 
landlige idyl er allestedsnærværende i 
både haven og på køkkenbordet i form 
af lokale råvarer, som tilberedes i fæl-
lesskab, hvis man ønsker at deltage. 

Værelserne er enkle og naturligvis med 
eget bad og toilet. På et homestay får 
I indblik i, hvordan dagliglivet leves i 
Mekongdeltaet, og I vil nyde den fami-
liære stemning på jeres ophold.
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Rejsen kan forlænges med fire nætter ved stranden i Long Hai, som ligger ca. tre 
timers kørsel fra Ho Chi Minh City. Her kan man puste ud efter de mange ople-
velser rundt i Vietnam.

Long Hai er et af de mere stille strandområder i Vietnam til trods for, at det kun ligger 3 timers 
kørsel fra Ho Chi Minh City. Her er stadig relativt få hoteller, og i landsbyerne omkring er der ikke 
sket forandringer de sidste mange år. Med en dejlig strand er stedet helt ideelt, når rejsens mange 
indtryk skal fordøjes henslængt i en liggestol med havudsigt.

Er man til flere oplevelser, er det mest oplagt at leje en cykel eller motorcykel og besøge de små 
landsbyer og fiskelandsbyer i området, hvor man kan finde nogle af de spraglede fiskerbåde, der 
ligger og vugger i bugten. I indkvarteres i det ny renoverede Alma Oasis Long Hai Resort, som ligger direkte på stranden. Hotellets 
værelser er placeret i en frodig have med stier, der leder ned til strandkanten, og de er rummelige, meget lyse og moderne indrettet 
med balkon eller terrasse.

Dag 1-11. Rundrejsens program

Dag 12. Ho Chi Minh City – Long Hai
Efter en overnatning i Ho Chi Minh City og 

morgenmad på hotellet bliver I kørt ud til 

stranden ved Long Hai. Køreturen tager ca. 3 

timer. Allerede omkring frokosttid er I derfor 

fremme ved kysten og klar til indlogering på 

jeres dejlige 3+-stjernede hotel. I kan nu se 

frem til afslapning under solen.

Dag 13-15. Long Hai, dage på stranden
Nyd dagene på stranden og ved poolen og 

book evt. en massage i spaen for på denne 

måde at samle energi til hverdagen der-

hjemme. Måltiderne kan indtages i hotellets 

gode restaurant, der ligger i en smuk pavillon 

på stranden.

Hvis I har mod på flere oplevelser, kan I leje 

cykler og besøge områdets små landsbyer. 

Hotellet tilbyder guidede cykelture i lokalom-

rådet, kokkeskole med mulighed for at lære at 

lave delikate vietnamesiske retter og derud-

over også en ”street food” tur til byens gade-

køkkener.  I løbet af eftermiddagen på dag 15 

bliver I hentet og kørt til Ho Chi Minhs interna-

tionale lufthavn for at påbegynde hjemrejsen. 

I har et stop med flyskift undervejs.

Dag 16. Ankomst til Danmark

Forlængelse ved stranden i Long Hai
4 dage

Long Hai

Ho Chi Minh City

CAMBODIA

VIETNAM

Nyd nogle dage i fred og ro ved stranden i Long Hai efter en oplevelsesrig rejse rundt i Vietnam.
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ALMA OASIS  +
Helt nyistandsat resort beliggende direkte på 
stranden i Long Hai. Værelserne er placeret i en 
frodig have med stier, der leder ned til strand-
kanten. De er rummelige, meget lyse og moderne 
indrettet, alle med balkon/terrasse og et lille køk-
ken og alle moderne faciliteter, som f.eks. tråd-
løst internet. Den skønne udendørs restaurant 
ved poolen serverer dagens fangst, direkte fra 
havet, og spaen frister med lækre behandlinger. 

Long Hai

Ho Chi Minh City

CAMBODIA

VIETNAM
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