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I dette katalog har vi sammensat en række forslag til rejser i Vietnam,
Cambodia og Laos, som er baseret på vores omfattende viden og mangeårige erfaring. Nogle af forslagene er rene oplevelsesrejser med mange
aktiviteter, som dog altid er doceret i et behageligt tempo. Andre kombinerer oplevelserne med afslapning ved en dejlig strand, hvor man kan
samle tankerne med fødderne i sandet.
Fælles for alle forslagene er, at de skal ses som netop forslag, som vi i
fællesskab kan tilpasse, så de passer til jeres ønsker og behov. Ring til
vores eksperter på tlf. 45 26 00 00 og få en snak om, hvad I kunne tænke
jer at opleve i Vietnam, Cambodia og Laos.
Rigtig god rejse!

Asger Domino, adm. direktør
På vegne af teamet i Stjernegaard Rejser
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HANOI
Der ligger små spisesteder overalt i Hanoi, som
med sine 7 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 kombineret 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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Essensen af Vietnam

Vælg selv
hvor lang
rejsen skal
være

Hanoi, Halongbugten, Hué, Hoi An og Ho Chi Minh City - 17 dage

Denne rejse dækker essensen af Vietnam - Vietnams must-sees - og I begynder i vidunderlige
Hanoi, hvor Sydøstasien har fået et fransk tvist. Det syder af liv i den gamle bydel, hvor der handles
i de små butikker, og hvor gryderne bobler i gadekøkkenerne. I har et par dage i byen til at opleve det
hele, måske med cykeltaxa eller fra bagsædet af en scooter.

Hanoi
Halongbugten

I kører ud til Halongbugten, hvor I skal tilbringe et døgn ombord på en fin junke, der sejler rundt i bjergtagende UNESCO-verdensarv, og herefter tager I nattoget til kongebyen Hué, hvor de historiske oplevelser
er i højsædet. På den anden side af Hai Van-passet ligger den gamle og meget idylliske handelsby, Hoi An - her
nyder I den gode mad og stemningen, som bliver endnu mere eventyrlig om aftenen, når lanternerne tændes.
I slutter i det moderne Vietnam i Ho Chi Minh City, det gamle Saigon og landets økonomiske centrum, hvor
udviklingen går stærkt. Det er essensen af Vietnam - men der er gode chancer for, at I kommer tilbage
efter flere oplevelser.

Hué
Hoi An

Ho Chi
Minh City
Mekongdeltaet

I kan vælge mellem de forskellige hotelkategorier på rejsen: Godt, Ekstra godt eller Deluxe.
TUREN I OVERBLIK

NÆTTER

HOTELKATEGORI GODT

EKSTRA GODT

DELUXE

Hanoi

3 nætter

Church Boutique 

Silk Path 

L’Opera 

Halongbugten

1 nat

Bai Tho Junk 

Bai Tho Junk 

Paradise Cruise 

Nattog Hanoi - Hué

1 nat

Tog (opgrader evt. til fly)

Tog (opgrader evt. til fly)

Tog (opgrader evt. til fly)

Hué

3 nætter

Enm Hotel (+)

Eldora Hotel 

La Residence 

Hoi An

3 nætter

Vinh Hung Emerald Resort 

Boutique Hoi An 

Anantara Hoi An Resort 

Ho Chi Minh City

3 nætter

Elios Hotel 

Liberty Central Hotel 

Caravelle Hotel 

Se hotelbeskrivelser på www.stjernegaard.dk - opgrader evt. et eller flere hoteller - forlæng evt. et eller flere steder.

Dag 1. Afrejse fra Danmark
I flyver fra Københavns Lufthavn om eftermiddagen og rejser henover natten.

I har sikkert lyst til at gå ud i gaderne og indsnuse stemningen i denne skønne by, hvor Sydøstasien har fået et fransk tvist.

Vi anbefaler, at I besøger Ho Chi Minhs imponerende mausoleum opført i bedste sovjet-stil,
hvor landsfaderen blev stedt til hvile i 1969.

Dag 2. Ankomst til Hanoi
I Hanoi lufthavn venter en lokal guide på at
køre jer til jeres hotel i den gamle bydel. Vælg
mellem hoteller i kategorierne Godt, Ekstra
godt og Deluxe - vi har gjort os umage med at
finde perlerne i alle tre kategorier.

Dag 3-4. Hanoi, på egen hånd
eller tilkøb udflugter
Hanoi syder af liv, og I kan vælge at søge oplevelser på egen hånd, eller I kan tilkøbe en
udflugt med engelsktalende guide til nogle af
byens højdepunkter.

I kan se bygningen udefra eller stille jer op i køen
sammen med de lokale for at se det balsamerede legeme - en ganske bevægende oplevelse,
fordi der er stor respekt om den mand, som
kæmpede for landets selvstændighed og i sidste ende sendte de franske koloniherrer hjem.

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

Hanois trafik er kaotisk men morsom at kigge på. Det gælder om at følge strømmen og endelig ikke holde tilbage for andre end dem, der er større end en selv.
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Hanoi, Halongbugten, Hué, Hoi An og Ho Chi Minh City - 17 dage

Tæt på mausoleet kan I besøge til det lille hus
på pæle, hvor Onkel Ho, som han kaldes, boede
frem til sin død. Huset ligger i en park ved siden
af det franske generalguvernørpalads, hvor han
kunne have boet, men han valgte at bo under
mere ydmyge forhold i det lille hus ved siden af.
Besøg også den berømte Ensøjlepagode beliggende i samme park, der er opført af en konge
som tak til guderne for at have skænket ham
en søn.
Vi anbefaler også, at I besøger det smukke Litteraturens Tempel, en arkitektonisk perle og
Vietnams første universitet, hvor sønner af de herskende familier studerede
bl.a. konfucianisme og
uddannede sig til en karriere ved hoffet.

og lad jer transportere rundt i adstadigt tempo
og uden at gå glip af lyde, lugte og synsindtryk.
Snyd ikke jer selv for nogle fantastiske smagsoplevelser, mens I er i Hanoi. I byens gadekøkkener og restauranter har man taget det bedste
fra det franske køkken og mikset det med det
delikate vietnamesiske køkken – og det er der
kommet noget godt ud af!
Dag 5. Hanoi - Halongbugten,
overnatning på skib
I bliver hentet på jeres hotel og kører ud af
Hanoi gennem landlig idyl til
Halongbugten, UNESCO-verdensarv og et af verdens syv
naturvidundere.
Her går I ombord på en fin
junke - igen kan I vælge, om
standarden skal være Godt,
Ekstra godt eller Deluxe.
Naturen er den samme, uanset skibets niveau, og I sejler
afsted og nyder en frokost
med fabelagtig udsigt til de
tusindvis af kalkstensøer, der skyder op af
havet. I ser flydende landsbyer bestående af
husbåde med hyttefade under gulvbrædderne
og flydende butikker, der sælger snacks til
Halongbugtens gæster.

I byens gadekøkkener
og restauranter har man
taget det bedste fra det
franske køkken og mikset det med det delikate
vietnamesiske køkken

Det er et must i Hanoi at
have god tid i den sprudlende gamle bydel – en
labyrint af små gyder og
handelsgader, hvor mange
af dem stadig er inddelt
efter erhverv. Her får I et unikt indblik i hverdagslivet for en vietnamesisk familie, hvor der
drives butik eller restaurant i gadeplan, mens
familiens generationer lever længere oppe i
huset. Sæt jer evt. til rette i en cykel-rickshaw

Rickshaw er stadigt et udbredt transportmiddel i Hanoi, hvor de smalle gader
ikke tillader tung trafik. Vi anbefaler, at I ser Hanoi fra forsædet på en rickshaw.
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Sidst på eftermiddagen kaster junken anker i en
smuk bugt, og når mørket sænker sig, spiser I
en dejlig middag ombord på skibet.
Dag 6. Halongbugten - Hanoi nattog til Hué
Eventyret i Halongbugten fortsætter i løbet af
morgenen og formiddagen, måske kommer I en
tur på land på en af øerne, hvor I kan komme
lidt op i landskabet og få endnu et betagende
vy ned over havet og jeres skib.
Ved middagstid er I tilbage på fastlandet, og her
venter en chauffør på at køre jer tilbage til Hanoi
og til byens hovedbanegård, hvor I stiger på nattoget til Hué. Vi har reserveret plads i en 4-personers kupé med køjer, men det er som oftest
muligt at opgradere til en 2-personers kupé.
Dag 7-9. Hué,
på egen hånd eller tilkøb udflugt
Om morgenen på dag 7 triller toget ind på stationen, og I kan strække kroppen godt igennem
efter en nat på skinnerne. En chauffør kører jer
til hotellet, hvor I nu har tre nætter.
Der er meget at opleve i Hué, som var Vietnams
hovedstad gennem 140 år og dets religiøse
centrum gennem flere hundrede år. I kan gå på
oplevelse på egen hånd, eller I kan I tilkøbe en
udflugt med engelsktalende guide.

Fantastisk togrejse fra Hanoi til Hué. I har havet på den ene side og det
smukke kupererde terræn på den anden side.

RELIGION I VIETNAM
Mere end halvdelen af Vietnams befolkning
er buddhister, og herudover bekender mange
sig til den særlige vietnamesiske og meget
farverige trosretning, Cao Dai. Konfucianismen, som dækker en række moralprincipper,
spiller også en stor rolle. Uanset trosretning
dyrker man sine forfædre ved et husalter, der
står i alle vietnamesiske hjem.
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I må ikke gå glip af et besøg på Citadellet, også
kaldet Den Forbudte Lilla By, fordi den er blevet sammenlignet med Den Forbudte By i Beijing, Kina. Her boede landets konger i pomp og
pragt, og selvom krigene mod Frankrig og USA
gik hårdt ud over stedet, så fornemmer man
tydeligt datidens storhed. Citadellet er UNESCOverdensarv og istandsættes nu løbende under
FN’s tilsyn.

ginale ”mærkevarer”, sjove souvenirs og måske
et par ekstra T-shirts til rejsen.
Dag 10. Hué – Hoi An
I bliver kørt via Hai Van-passet til Lang Costranden og videre til Hoi An, måske Vietnams
hyggeligste by, hvor I indkvarteres i den gamle
bydel på det hotel, der passer til jeres ønsker
og budget.

Uden for byen kan I besøge de imponerende Dag 11-12. Hoi An, på egen hånd
gravmæler, som herskerne lod opføre til sig eller tilkøb udflugt
Hoi An er nok Vietnams hyggeligselv. Her er tale om hele
ste by, og det er vigtigt at have god
komplekser med templer og
tid her. Det charmerende centrum
skønne, grønne områder.
er udråbt til UNESCO-verdensarv
Det siges, at kongerne fik
og er lukket for trafik, så det er
mange rigdomme med sig i
nemt at udforske byen til fods på
graven, og af den grund er
Det charmerende
egen hånd, men I kan naturligdet ofte hemmeligt, hvor det
centrum er udråbt
egentlige gravsted er.
til UNESCO-verdens- vis også tilkøbe en udflugt med
engelsktalende guide.
arv og er lukket
Hué ligger ud til Duftenes
for trafik, så det er
I går til fods rundt i byen, som fra
Flod, og det er oplagt at
nemt at udforske
det 16. århundrede og ca. 300 år
tage en båd ud til Thien-Mubyen til fods
frem var en af Sydøstasiens travlepagoden, der huser Hués
vartegn, det syv-etager høje, ottekantede Thieu ste havnebyer. Hertil kom skibe fra nær og fjern
Tri-tårn. På klosterets område står en gammel for at købe og sælge eksotiske varer.
bil udstillet, som munken Thich Quang Duc
kørte til Saigon i, hvor han satte ild til sig selv i Besøg f.eks. Fuijan-kinesernes mødehal og den
400 år gamle overdækkede japanske bro, og
protest mod regimets anti-buddhistiske politik.
tag en runde på markedet, hvor der handles
Byen har også et skønt marked, hvor man kan med godt kunsthåndværk og mange andre ting.
købe alt mellem himmel og jord, herunder uori- Har I lyst til at komme uden for byen, så lej

eventuelt en cykel og kør de ca. 5 km ud til
stranden, hvor I kan tage jer en dukkert. I kan
også tage den lokale færge ud til småøerne og
kigge på lokalt liv, arbejdende værksteder og
hyggelige boligområder, hvor hvert hus har et
lille tempel i haven til ære for forfædrene.
Vælger I at få syet tøj i byen, så er I ikke de første – Hoi An er kendt for sine dygtige skræddere, og de kan nærmest levere fra dag til dag.
I skal også nyde byens mange gode restauranter, hvor der laves friske forårsruller med
sprøde grøntsager og koges en god ”pho”,
den berømte velsmagende vietnamesiske
nudelsuppe med kylling og koriander. Der findes kokkeskoler til jer, der har særlig interesse
for dette felt.
Dag 13. Hoi An - Danang - Ho Chi Minh City
I bliver kørt til lufthavnen i Danang og flyver
til Ho Chi Minh City, det tidligere Saigon, hvor
I oplever en moderne og travl storby med
mulighed for f.eks. shopping og flere gode
madoplevelser.
Dag 14-15. Ho Chi Minh City, på egen hånd
eller tilkøb udflugt
I har nu to dage i Ho Chi Minh City - det officielle navn for byen, der ellers i folkemunde stadig hedder Saigon. Det er Vietnams økonomiske
centrum og en mere moderne by end Hanoi,
hvor jeres rejse begyndte.

En af Vietnams største historiske attraktioner er den enorme kongeby i Hué, også kaldet ”Den Forbudte Lilla By”. Størrelsesmæssigt kan området sammenlignes med
”Den Forbudte By” i Beijing.
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Der er mange ting at se, og I kan se dem på
egen hånd eller med en engelsktalende guide.
Se f.eks. franskmændenes aftryk i byen, den
smukke Notre Dame-kirke og centralposthuset,
som lige så godt kunne stå i Paris, og besøg det
stemningsfulde Thien Hau-tempel, hvor ritualerne dyrkes helhjertet.
I den mere alvorlige ende kan vi anbefale et
tankevækkende besøg på krigsmindemuseet,
der har en spændende og sober udstilling om
Vietnamkrigen, som her naturligvis hedder
Amerikakrigen. Flere spændene historier fra den
tid kan I få, hvis I tager uden for byen og besøger de berømte Cu Chi-tunneller, hvor Vietkongsoldaterne fra nord førte krig under jorden.
Eventuelt kan I kombinere besøget ved Cu
Chi med et besøg i Mekongdeltaet, det store
grønne delta, hvor der dyrkes ris og mange
andre afgrøder, der forsyner hele landet og
mange af vores egne supermarkeder. Det er
skønt at sejle rundt på de små bifloder, lægge
til ved lokale landsbyer og iagttage den landlige
idyl, inden I kører tilbage til storbyen.
Dag 16. Ho Chi Minh City og hjemrejse
Der er noget tid til shopping og en sidste forårsrulle med tilhørende kold øl, inden I bliver
kørt til lufthavnen for at påbegynde hjemrejsen
med ankomst til Danmark næste dag.
Dag 17. Ankomst til Danmark

Hoi Ans gamle bykerne består af gamle kinesiske og japanske handelshuse. Centrum er lukket for trafik, hvilket
giver en helt særlig stemning i byen.

HO CHI MINH CITY
Ho Chi Minh City, som indtil 1975 hed
Saigon, er Vietnams økonomiske og
finansielle centrum med ca. 10 mio. indbyggere, og byen er til dels præget af
franskmændenes tid i landet. Her finder
vi bl.a. Notre Dame-katedralen, et meget
elegant posthus og det tidligere præsidentpalads, som lige så godt kunne ligge
i Paris. Jeres rejse slutter med god tid i
byen til bl.a. at opleve det tankevækkende krigsmuseum, et smukt tempel
og et spændende marked.
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FÅ ENDNU FLERE
OPLEVELSER MED...
Vi har sammensat en pakke med klassiske udflugter i Vietnams top 4:
Hanoi, Hué, Hoi An og Saigon. I kan tilkøbe tre eller fire udflugter i denne
pakke til en meget fordelagtig pris – se flere detaljer i prislisten og på
stjernegaard.dk
Fælles for udflugterne er, at dygtige, engelsktalende lokalguider indvier
jer i spændende historie og kultur og viser deres land frem for jer - på
denne måde kommer I et spadestik dybere.
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VÆLG 3 ELLER 4
UDFLUGTER
Se detaljer i prislisten

HANOI

Halvdagsudflugt med engelsktalende
guide til byens historiske steder
Besøg ved Ho Chi Minhs imponerende mausoleum
og det lille hus på pæle, hvor han boede frem til sin
død. I ser også det franske generalguvernørpalads,
hvor han kunne have boet, samt Ensøjlepagoden og
Litteraturens Tempel, som er en arkitektonisk perle.
Her uddannede eliten sig til et liv ved hoffet.
Udflugten slutter med en gåtur gennem Hanois sprudlende gamle handelskvarter, en labyrint af snævre
gader med butikker og gadekøkkener.

HUÉ

Halvdagsudflugt med engelsktalende
guide til Citadellet og Tu Ducs gravmæle
Hué var Vietnams hovedstad i mere end 140 år, og
de herskende konger boede i Citadellet, som også
kaldes Den Forbudte Lilla By. Jeres guide fortæller om
de prægtige paladser, og I får et enestående indtryk
af den luksus, som datidens herskere omgav sig med.
Herefter kører I til Tu Ducs storslåede gravmæle - et
godt eksempel på de enorme og bekostelige mausoleer, som kongerne i Hué lod opføre i perioden fra
1802 til 1945.

HOI AN

Halvdagsudflugt med engelsktalende
guide i den UNESCO-beskyttede bydel
Hoi Ans charmerende centrum er UNESCO-verdensarv
og lukket for trafik. I går med jeres engelsktalende
guide rundt i byen, som fra det 16. årh. og 300 år frem
var en af Sydøstasiens travleste havnebyer.
I besøger et gammelt handelshus, Fuijan-kinesernes
mødehal og den 400 år gamle overdækkede japanske
bro. I går en tur på markedet, hvor der bl.a. handles
med godt kunsthåndværk, og besøger et værksted,
der fremstiller lanterner.

SAIGON

Halvdagsudflugt med engelsktalende
guide til byens seværdigheder
Saigon er Vietnams mest moderne by. Sammen med
jeres guide besøger I Krigsmuseet, som på en fin måde
fortæller historien om krigen mellem Vietnam og USA.
Det er muligt at besøge Præsidentpaladset i stedet for.
I besøger Notre Dame-katedralen og hovedpostkontoret – begge opført af de franske koloniherrer – og
i Chinatown besøger I et marked, der sælger alt fra
tøjklemmer til tigerbalsam. Sidste stop er ved et af
byens smukke templer.
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UDVID JERES VIETNAMREJSE
SAPAS MINORITETER

- 4 dage

I tager nattoget fra Hanoi til Lao Cai og kører
videre til Sapa. De næste dage besøger I forskellige landsbyer og etniske minoriteter og
oplever et livligt lokalt marked, inden I tager
nattoget tilbage til Hanoi.

SAPA
NGHIA LO

TREKKING I NGHIA LO - 4 dage
I Nghia Lo besøger I det spændende lokale
marked, hvor etniske minoriteter handler med
hinanden. Herefter fortsætter I til Sapa, hvor
I vandrer mellem rismarkerne og nyder den
spektakulære natur.

BA BE NATIONAL PARK - 3 dage
Nyd den spektakulære natur i Ba Be National
Park og bo på et charmerende homestay,
hvor I får et spændende kig til hverdagsliv på
landet. På sejlture oplever I dybe grotter og
brusende vandfald.

HALONGBUGTEN - 2 dage
UNESCO-verdensarv og et af verdens syv
naturvidundere - det er hvad I kan opleve på
et døgns sejlads i Halongbugten. Om aftenen kaster junken anker i en smuk bugt - en
uforglemmelig oplevelse i spektaklær natur.

MEKONGDELTAET - 2 dage
Fra Saigon kører I til Cai Be, hvor I går ombord
på Bassac-båden, der er bygget som en
rispram og indrettet med hyggelige kahytter. I sejler på Mekongdeltaets vandveje og
besøger landsbyer på bredden.

KRYDDERI TIL JERES
VIETNAMREJSE
Vi har et stort udflugtsprogram i Vietnam, som I kan plukke
fra, og dermed få de oplevelser med, som er vigtige for
lige netop jer.
I kan tilkøbe dagsudflugter eller udvide jeres rejse med en
eller flere overnatninger. Vi har samlet et udsnit af udflugterne her, men vi har mange flere på lager. Tal med jeres
rejsekonsulent om, hvad I gerne vil opleve.
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NINH B

DAGSUDFLUGTER I VIETNAM
HANOIS GADEKØKKENER

BA BE

Med lokalguide gennem byen efter mørkets
frembrud. I besøger Hoan Kiem-søen og smager lokalt brygget øl og spiser fisk og skaldyr,
stegte ris m.m. fra byens gadekøkkener. Turen
slutter med kaffe og besøg på en jazzbar.

HANOI
HALONGBUGTEN

BINH

PÅ SCOOTER GENNEM HANOI
Når mørket falder på, tager I plads bag på
scooteren og lader en chauffør køre jer rundt i
Hanoi. I stopper ved gadekøkkener og smager
på lokale specialiteter, der udvider jeres horisont. Turen slutter på en cafe med livemusik.

NINH BINHS LANDLIGE IDYL
I kører til Ninh Binh for at cykle gennem
rismarker til landsbyen Dong Tam. I spiser
frokost med en lokal familie og slutter med
sejlads ved But Caves - et landskab med dramatiske klipper, der minder om Halongbugten.

CYKELTUR I HUÉ
Oplev historiske Hué på en cykeltur med guide,
hvor I bl.a. besøger Citadellet, Den Forbudte
Lilla By, hvorfra kongerne styrede Vietnam
gennem et par hundrede år, og Hope House,
der udfører socialt arbejde blandt børn.

HUÉ
PÅ SCOOTER UD AF HUÉ

HOI AN

Lad en erfaren chauffør styre jer sikkert ud af
Hué. Hurtigt ændrer scenen sig fra storby til
landlig idyl, når I kører gennem rismarker og
små landsbyer. I en af landsbyerne besøger I
markedet, der bugner af lokale råvarer.

CYKELTUR UD AF HOI AN
I cykler gennem hyggelige landsbyer, nogle
med smukke huse fra kolonitiden, og I stopper
ved små templer og lokale værksteder, bl.a.
et skibsværft, hvor vi I kan se imponerende
solidt håndværk. Cykelturen er ca. 8 km i alt.

PÅ SCOOTER I SAIGON
Tag plads bag på en scooter og oplev Saigon
by night, som de lokale gør det. I kører
gennem de travle gader med en erfaren
chauffør og stopper ved stemningsfulde
gadekøkkener og smager byens specialiteter.

HO CHI MINH CITY
(SAIGON)

SAIGONS GADEKØKKENER
Vietnam er for alvor kommet på det gastronomiske verdenskort. Smag jer gennem byen
og lad jer fortrylle af friske forårsruller, chili,
nudelsuppe, stegte bananer, tørrede frugter
og mange andre smagsindtryk.
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DEN HYGGELIGE BJERGBY SAPA
Sapa er den turistmæssige hovedstad for
den nordvestlige del af Vietnam. Byen blev
etableret 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 virkeligt 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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Vietnams syv vidundere
Hanoi, Halongbugten, Sapa, Hué, Hoi An og Ho Chi Minh City - 17 dage

Vælg selv
hvornår du
vil rejse

Denne rejse giver jer et indblik i Vietnams absolutte højdepunkter, både når det gælder naturoplevelser
Sapa
og landets historie. I oplever landets vidt forskellige storbyer, hovedstaden Hanoi i nord, som
Hanoi
repræsenterer det historiske og traditionelle, og som står i skærende kontrast til den moderne storby,
Ho Chi Minh City, i syd. I tilbringer et døgn på en traditionel junke i den spektakulære Halongbugt, der
udover at være UNESCO-verdensarv også er udnævnt til en af verdens syv naturvidundere, og i Sapas bjerge
vandrer I langs irgrønne risterrasser og møder de minoritetsgrupper, der lever et isoleret og traditionelt liv
i bjergene.

Halongbugten

Hué
Hoi An

I det centrale Vietnam oplever I kongebyen Hué med den prægtige Forbudte Lilla By og smukt anlagte kongegrave,
samt hyggelige Hoi An, der i tidernes morgen var en meget vigtig handelsby, hvor skibe fra hele verden lagde til.
I Mekongdeltaet sejler I på bifloderne ud og ind gennem junglelignende vegetation og ser, hvordan de lokale lever
i det enorme floddelta.
To af de lange stræk foregår med nattog - en sjov måde at rejse på. Det er muligt at veksle
mellem de forskellige hotelkategorier: Godt, Ekstra godt og Deluxe.
TUREN I OVERBLIK

NÆTTER

HOTELKATEGORI GODT

EKSTRA GODT

Mekongdeltaet

Ho Chi
Minh City

DELUXE

Hanoi

2 nætter

Church Boutique 

Silk Path 

L’Opera 

Halongbugten

1 nat

Bai Tho Junk 

Bai Tho Junk 

Paradise Cruise 

Nattog Hanoi - Sapa

1 nat

Tog

Tog

Tog - Victoriaeskpressen

Sapa

2 nætter

Chau Long 

Chau Long 

Victoria Sapa Resort & Spa 

Nattog Sapa - Hanoi

1 nat

Tog

Tog

Tog - Victoriaeskpressen

Hué

2 nætter

Emm Hotel +

Eldora Hotel 

La Residence 

Hoi An

3 nætter

Vinh Hung Emerald Resort 

Boutique Hoi An 

Anantara Hoi An Resort 

Ho Chi Minh City

2 nætter

Elios Hotel 

Liberty Central Hotel 

Caravelle Hotel 

Se hotelbeskrivelser på www.stjernegaard.dk - opgrader evt. et eller flere hoteller - forlæng evt. et eller flere steder.

Dag 1. Danmark – Hanoi
I forlader Danmark og har et stop undervejs til
Hanoi, Vietnam, og I flyver henover natten.
Dag 2-3. Hanoi, på egen hånd
eller tilkøb udflugt
I har to dage i Hanoi, og vi anbefaler jer at
besøge Ho Chi Minhs mausoleum, hvori lands-

faderens legeme ligger til skue. Det er enhver
borgers pligt at besøge den afdøde leder, så
hver dag strømmer folk til mausoleet og udviser
respekt for deres Onkel Ho.

vietnameserne kommer med frugt til buddhastatuen og foretager pengeafbrænding, mens
røgelsespindene holdes mellem hænderne, og
der bedes om lykke og velstand.

Bag mausoleet ligger det smukke franske guvernørpalæ, Ho Chi Minhs beskedne pælehus,
samt den såkaldte ensøjlepagode. Her vil I se

Besøg Hanois gamle kvarter - måske med cykeltaxa med rødt veloursæde, skinnede skærme
og en smilende tandløs chauffør, der på sit

Klimaet i højlandet omkring Sapa egner sig til at dyrke blomster, og det ligger
i de vietnamesiske gener at gøre alting smukt.

Den røde bro i Hoan Kiem-søen i Hanoi fører ud til Ngoc Son-templet.
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Vietnams syv vidundere
Hanoi, Halongbugten, Sapa, Hué, Hoi An og Ho Chi Minh City - 17 dage

begrænsede engelske peger i øst og vest og
forklarer jer om bydelen. I kan opleve byen på
egen hånd eller få en engelsktalende guide til
at servere det hele for jer.

terrasser og møde den venlige etniske befolkning. Sapa er synonym med betagende natur
og farverige minoriteter i små lokale bjerglandsbyer, og der findes vandreruter i alle længder og
sværhedsgrader rundt om Sapa.

Dag 4. Hanoi – Halongbugten
I bliver kørt til Halongbugten, som er på UNE- Dag 8. Sapa - Hanoi, med tog gennem natten
SCOs verdensarvliste og på listen over verdens Efter tjek-ud fra hotellet har I hele dagen til
at nyde pragtfulde Sapa.
7 naturvidundere. Bugten består
Besøg f.eks. det lokale maraf over 2000 kalkstensøer, og her
ked, hvor der sælges sjove
bor ca. 1600 havsigøjnere, der
frugter, grøntsager og lokalt
lever fortrinsvis af fiskeri. I indhåndarbejde i form af klædkvarteres i jeres fine kahytter, og
sejlturen ud i eventyrlandet med Her er et herligt lokalt ningsstykker og vævede
leben med færger, der tæpper. Nattoget tilbage til
smukke laguner kan begynde.
sejler i pendulfart ud
Hanoi afgår igen fra Lao Cai.
til de mange små øer
Dag 5. Halongbugten - Sapa,
i deltaet
Dag 9-10. Hué, på egen
med tog gennem natten
hånd eller tilkøb udflugt
I står tidligt op for ikke at gå glip
af solopgangen fra dækket. Det er tid til de I ankommer til Hanoi-togstation tidligt om morsidste seværdigheder, inden junken sejler til- genen og får en bid morgenmad, inden I flyver
bage mod havnen. Der bliver serveret en læk- til Hué i det centrale Vietnam. Hué har mange
ker brunch, som nydes, mens naturens fineste seværdigheder. Citadellet, der kan sammenligværker passerer forbi. Der er transport tilbage nes med Den Forbudte By i Beijing, er den størtil Hanoi banegård, hvor I stiger om bord på nat- ste seværdighed. Det er i et historisk perspektiv
få år siden, at Hué havde sin storhedstid og var
toget til det nordligt beliggende Sapa.
Vietnams hovedstad.
Dag 6-7. Sapa, besøg i etniske landsbyer
I ankommer tidligt til Lao Cai, og her venter en Fra Citadellet, der huser Den Forbudte Lilla By,
chauffør på at køre jer det sidste stykke til Sapa. regerede i alt 13 konger landet fra 1802-1945.
Med det samme kan I komme ud og indtage det Besøg evt. også nogle af de imponerende konstorslåede bjerglandskab med dets irgrønne ris- gegrave lidt uden for byen. I kan opleve Hués

seværdigheder på egen hånd eller med en
engelsktalende guide.
Dag 11-13. Hoi An, på egen hånd
eller tilkøb udflugt
I bliver kørt over Hai Van-passet til hyggelige
Hoi An, der ligger i et livligt floddelta. Byen blev
grundlagt i 1600-tallet og var gennem flere
århundreder en meget vigtig havne- og handelsby, hvor skibe fra hele verden lagde til. Den
er derfor udråbt til UNESCO-verdensarv, og her
er et herligt lokalt leben med færger, der sejler
i pendulfart ud til de mange små øer i deltaet.
Centrum af byen er lukket for trafik, og her kan
I købe virkeligt fine souvenirs, kigge ind i spændende værksteder, f.eks. dem der laver de fine
lanterner, som byen er kendt for, bestille en ny
garderobe hos de dygtige skræddere og ikke
mindst nyde god mad.
I kan tilkøbe en udflugt med engelsktalende
guide til byens seværdigheder, eller I kan opleve
det på egen hånd. Har I lyst til en dukkert i
havet, så ligger der en dejlig strand ud til Det
Sydkinesiske Hav.
Dag 14. Hoi An – Ho Chi Minh City med fly
Fra lufthavnen i Danang flyver I til Ho Chi
Minh City. Byen, der i folkemunde stadig hedder Saigon, er Vietnams økonomiske centrum
og en travl, men charmerede storby med

VIETNAMS HISTORIE I
MEGET KORTE TRÆK
Vietnam har en broget historie. Dele af landet
har været indlemmet i Kina, bl.a. under Handynastiet fra ca. 110 e.Kr. til begyndelsen af
900-tallet. Sidenhen blev både kinesiske og
mongolske hære slået tilbage, og efterhånden
bredte Vietnam sig syd på og indtog Champariget og dele af Khmerriget. I 1802 blev Vietnam samlet under Nguyen-familien og Hué blev
hovedstad
I 1858 blev Vietnam sammen med Laos og Cambodia en fransk koloni under navnet Indokina,
og i 1941 blev landet erobret af Japan. Da Japan
kapitulerede i 1945 begyndte den langvarige
krig mod Frankrig og gradvist mod USA, som
endte med, at Vietnam i 1954 blev delt i to ved
den 17. breddegrad. Efter Nordvietnams sejr i
1975 blev landet genforenet i 1976.

Den Forbudte Lilla By i Hué var magtens centrum i Vietnam fra 1802 til 1945.
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hundredtusindvis af scootere, der drøner ind
og ud mellem hinanden.
Tilkøb evt. en udflugt med engelsktalende guide,
som viser jer det spændende Krigsmuseum, der
på en meget fin måde fortæller historien om
Vietnamkrigen. Herudover ser I Notre Damekatedralen, som franskmændene byggede, samt
Chinatown og et af byens smukke templer.
Dag 15. Ho Chi Minh City,
udflugt til Mekongdeltaet
Dagen byder på en heldagsudflugt til det frodige Mekongdelta, også kaldet Vietnams spisekammer. I kører et par timer gennem landlig idyl
til My Tho, hvor I går ombord i en båd, der sejler
jer ned ad den travle flod.

Halongbugten, UNESCO-verdensarv og et af verdens syv naturvidundere.

I besøger forskellige værksteder og kører i hestevogn til en lokal landsby, hvor I bliver budt på en
kop te og hjemmedyrket frugt. Herefter sætter I
jer til rette i en smal kano, der glider stille gennem nogle af Mekongdeltaets mange kanaler. I
spiser frokost og besøger en familievirksomhed,
der fremstiller en lokal delikatesse af kokos. I er
tilbage i Saigon sidst på eftermiddagen.
Dag 16. Ho Chi Minh City og hjemrejse
I har god tid i løbet af dagen, inden I bliver kørt
til lufthavnen for at påbegynde hjemrejsen.
Dag 17. Ankomst til Danmark
Den gamle handelsby Hoi An er også UNESCO-verdensarv.

Til festlige lejligheder klæder vietnameserne sig i
denne smukke, enkle nationaldragt.

Duftenes Flod i Hué - tag evt. en sejltur til Thien Mu-pagoden.
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Pragtfulde Vietnam
Hanoi, Halongbugten, Hoi An, Mekongdeltaet, Phu Quoc (strand)
og Ho Chi Minh City - 17 dage
Oplevelser kombineret med badeferie på Phu Quoc
Jeres rejse begynder i den fascinerende hovedstad Hanoi, en af Sydøstasiens skønneste storbyer, der på
en yndig måde er præget af den franske kolonitid, men hvor den asiatiske stemning alligevel er stærkest.
I kan opleve byen på egen hånd eller tilkøbe mange forskellige udflugter med engelsktalende guider.

Hanoi
Halongbugten

Efter storbyen venter et af naturens allerstørste vidundere i den fantastiske Halongbugt, hvor I går om bord på
en charmerende junke, der sejler jer rundt i UNESCO-verdensarven mellem mange tusinde kalkstensformationer.
Turen fortsætter med fly til den smukke UNESCO-beskyttede by Hoi An, hvor I har god tid til at slentre i den gamle
bydel, tage med den lokale færge ud i deltaet eller bade fra den nærliggende strand. I rejser videre med fly til det
enorme Mekongdelta, hvor I oplever en bjergtagende smuk natur og et pulserende dagligdagsliv
på floden med alle dens herligheder.

Phu Quoc
Ho Chi
(strand)
Minh City
Mekongdeltaet

Efter mange oplevelser sparker I skoene af på den skønne og forholdsvis stille tropeø Phu
Quoc, hvor I har 5 dage til afslapning. Måske tager I på snorkeltur for at udforske livet under
havoverfladen, hvor fisk og koraller i alle regnbues farver kan betragtes gennem dykkerbrillerne.
Rejsen slutter i millionbyen Ho Chi Minh City - stadig Saigon i folkemunde - landets travle økonomiske
centrum, der byder på alt fra kolonistilscharme og shopping til spændende krigshistorie.
TUREN I OVERBLIK

NÆTTER

HOTELKATEGORI GODT

EKSTRA GODT

DELUXE

Hanoi

2 nætter

Church Boutique 

Silk Path 

L’Opera 

Halongbugten

1 nat

Bai Tho Junk 

Bai Tho Junk 

Paradise Cruise 

Hoi An

3 nætter

Vinh Hung Emerald Resort 

Boutique Hoi An 

Anantara Hoi An Resort 

Mekongdeltaet

1 nat

TTC Hotel Premium Can Tho  TTC Hotel Premium Can Tho 

Phu Quoc

5 nætter

Tropicana Resort 

Cassia Cottages 

Chen Sea Resort & Spa 

Ho Chi Minh City

2 nætter

Elios Hotel 

Liberty Central Hotel 

Caravelle Hotel 

Victoria Can Tho 

Se hotelbeskrivelser på www.stjernegaard.dk - opgrader evt. et eller flere hoteller - forlæng evt. et eller flere steder.

MEKONGDELTAET
I besøger det frodige og grønne Mekongdelta, også kaldet Vietnams spisekammer.
Deltaet dækker hundredvis af kilometer
kanaler og bifloder, der summer af liv fra
både i alle størrelser og af alle beskaffenheder. Her dyrkes tonsvis af ris, grøntsager
og farverige frugter, og hverdagslivet leves
i små både og langs flodbredden. I oplever
deltaet med båd på vandvejene.

Roen sænker sig, så snart I kommer væk fra den store Mekongflod og ind på bifloderne.
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Hoi An

Læs hele
programmet på
stjernegaard.dk

Ruten og nogle af højdepunkterne:
Dag 1.

Danmark - Hanoi. Afgang fra Danmark østover til Vietnams
hovedstad Hanoi.

Dag 2-3. Hanoi, på egen hånd eller tilkøb udflugt. En lokalguide og
chauffør tager imod jer i lufthavnen og sørger for, at I bliver
bragt til jeres hotel. De næste par dage har I tid til at gå på
opdagelse i hovedstaden, som byder på livlige gadekøkkener,
spændende handelsgader i den gamle bydel og massevis af
scootere. Tag evt. en cykeltaxa gennem gaderne og oplev
vietnamesisk dagligdag fra første parket. Et besøg ved Ho Chi
Minhs mausoleum er også et must. Han ligger til skue i bedste
sovjetstil, men det er rørende at opleve den respekt, som
hans landsmænd tildeler ham. Det er muligt at tilkøbe en
udflugt til byens højdepunkter med engelsktalende guide.

Det er vigtigt at have god tid i Hoi An.

Dag 4.

Hanoi - Halongbugten. I kører til den storslåede Halongbugt, hvor I indkvarteres i fine private kahytter på den maleriske junke. Det næste døgns tid står på velsmagende lækkerier
fra bugten og flydende landsbyer med egen skole og mange
andre faciliteter. I kommer på land på nogle af bugtens kalkstensøer for at udforske grotter og laguner, og der er naturligvis også tid til at slappe af på soldækket.

Dag 5.

Halongbugten - Hoi An med fly. Morgen og formiddag er
afsat til afslapning om bord på båden, inden I bliver sejlet ind
til land og kørt til Hanois lufthavn. I lander i Danang og bliver
kørt til den stemningsfyldte silkeby Hoi An, hvor I ankommer
tidsnok til at fornemme den helt særlige stemning i byen, når
den lyses op af lanterner i hele farveskalaen.

Dag 6-7. Hoi An, på egen hånd eller tilkøb udflugt. Hoi An er en
UNESCO-beskyttet gammel handelsby med en charmerende
bykerne, som lukkes af for trafik om aftenen. Her finder I markeder, hyggelige caféer, fantastiske restauranter og et vældigt
leben på floden. Lej evt. en cykel eller tag en taxa ud til Cua
Dai-stranden, hvis I har lyst til en dukkert, og lad en engelsktalende guide vise jer rundt i byen. Byen har mange restauranter og også et par gode kokkeskoler - nyd friske forårsruller, nudelsuppe (pho) og andre skønne vietnamesiske retter.
Dag 8.

Hoi An - Mekongdeltaet med fly. I flyver fra Danang til
Ho Chi Minh City, hvor I mødes af jeres guide. I kører til Mekongdeltaet og går om bord i en lille båd, som fragter jer rundt
på bifloderne, hvor I kan iagttage en sprudlende dagligdag
med badende børn og kvinder, der sælger alverdens ting fra
deres fine både. I slutter i deltaets største by, Can Tho.

Dag 9.

Can Tho - Phu Quoc med fly. I står tidligt op og oplever
deltaets flydende marked, som siges at være Sydøstasiens
største engrosmarked. Et helt fantastisk sceneri, som skal
opleves, inden det er for sent. Senere på dagen flyver I til
tropeøen Phu Quoc med Vietnams bedste strande.

Dag 10-13. Phu Quoc. Afslapning på den skønne tropeø. Tag evt. en
tur til de nærliggende An Thoi-øer, hvor I kan snorkle og dykke
mellem farvestrålende fisk og koraller.
Dag 14. Phu Quoc - Ho Chi Minh City (fly). Efter nogle dages driverliv flyver I tilbage til det pulserende byliv i Ho Chi Minh City, Vietnams økonomiske hovedstad med 10 millioner indbyggere.
Dag 15. Ho Chi Minh City, på egen hånd eller tilkøb udflugt. I
har tid til at se nærmere på byens mange historiske bygninger
og seværdigheder - evt. sammen med en engelsktalende guide.
Måske vælger I at besøge de nærliggende berømte Cu Chitunneller, hvor Vietkong-soldaterne kæmpede deres guerillakrig mod amerikanerne - og vandt!
Dag 16. Ho Chi Minh City og hjemrejse. En sidste formiddag i
byen, hvor I kan gøre lidt indkøb, inden I bliver hentet på
hotellet og bragt til lufthavnen i Ho Chi Minh City, hvor flyet
står parat med retning mod Europa. Ankomst til Københavns
Lufthavn næste morgen.
Dag 17. Ankomst til Danmark

På denne rejse kombinerer I de kulturelle oplevelser med afslapning på skønne Phou Quoc.
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DEN FABELAGTIGT
SMUKKE HALONGBUGT
En sejltur - og helst en overnatning - i Halongbugten er et must på en rejse til Vietnam.
Bugten er erklæret en del af verdens naturarv
af UNESCO og også et af verdens syv naturvidundere, og det forstår man, når man sejler
ud på det jadegrønne hav.

Opgrader evt. til Paradise Cruise i Deluxe-kategorien.
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På eventyr i Vietnams højland

Vælg selv
hvor lang
rejsen skal
være

Hanoi, Halongbugten, Hanoi, Mai Chau, Pu Luong, Hoi An og
Ho Chi Minh City - 17 dage
Vietnams højland
og landlige idyl

Denne rejse bringer jer rundt i Vietnams smukke højland og landlige idyl, på sejltur i den bjergtagende
Halongbugt og til skønne byer med historie og kultur. I begynder i hovedstaden Hanoi, en skøn
Mai Chau
asiatisk storby med scootere, cykeltaxaer og ikke mindst gadekøkkener, der får tænderne til at løbe i
Pu Luong
vand. Næste stop er Halongbugten, UNESCO-verdensarv og et af naturens syv vidundere, hvor I sejler
mellem kalkstensøer, der skyder op af det smaragdgrønne vand.

Hanoi
Halongbugten

Herefter skal I ud i det grønne højland ved Mai Chau og Pu Luong i Saparegionen, hvor I på vandre- og cykelture
møder den etniske befolkning, der lever deres liv, som de har gjort i generationer. I tager nattoget til Hoi An, måske
Vietnams hyggeligste by, hvor den gode stemning kun bliver endnu bedre, når de farvede lanterner tændes om
aftenen og gaderne dufter af vietnamesisk mad.
I Ho Chi Minh City, Saigon i folkemunde, oplever I det moderne Vietnam og tager på udflugt til Mekongdeltaet,
hvor I sejler på vandvejene med første parket til livet langs bredden og på husbådene, hvor børnene
hopper i vandet fra taget, mens forældrene kaster net ud for at fange aftensmaden.
Mekongdeltaet
TUREN I OVERBLIK

NÆTTER

HOTELKATEGORI GODT

EKSTRA GODT

Danang
Hoi An

Ho Chi
Minh City

DELUXE

Hanoi

2 nætter

Church Boutique 

Silk Path 

L’Opera 

Halongbugten

1 nat

Bai Tho Junk 

Bai Tho Junk 

Paradise Cruise 

Hanoi

1 nat

Church Boutique 

Silk Path 

L’Opera 

Mai Chau

2 nætter

Mai Chau Ecolodge 

Mai Chau Ecolodge 

Mai Chau Ecolodge 

Pu Luong

1 nat

Pu Luong Eco Retreat 

Pu Luong Eco Retreat 

Pu Luong Eco Retreat 

Nattog til Hoi An

1 nat

Tog (opgrader evt. til fly)

Tog (opgrader evt. til fly)

Tog (opgrader evt. til fly)

Hoi An

4 nætter

Vinh Hung Emerald Resort 

Boutique Hoi An 

Anantara Hoi An Resort 

Ho Chi Minh City

2 nætter

Elios Hotel 

Liberty Central Hotel 

Caravelle Hotel 

Se hotelbeskrivelser på www.stjernegaard.dk - opgrader evt. et eller flere hoteller - forlæng evt. et eller flere steder.

Dag 1. Danmark - Hanoi
I forlader Danmark og har et stop undervejs til
Hanoi, Vietnam, og I flyver henover natten.
Dag 2. Ankomst til Hanoi
I Hanoi lufthavn venter en lokal guide på
at køre jer til jeres hotel i den gamle bydel.
Resten af dagen er I på egen hånd, og I har
sikkert lyst til at strække benene på en gåtur
efter den lange rejse.

Dag 3. Hanoi,
på egen hånd eller tilkøb udflugter
I har en dag til rådighed i Hanoi, og vi anbefaler jer at besøge Ho Chi Minhs mausoleum på Ba Dinh-pladsen, hvor den berømte
kommunistiske leder for første gang kunne
erklære Vietnam for uafhængig. Det skete 2.
september 1945 foran en halv million vietnamesere. Statslederen døde i 1969 og på
pladsen er opført et gigantisk mausoleum,

I Hanoi kan I spise jer mætte i gode gadekøkkener. Slå jer ned på plastikstolene sammen med hanoianerne og smag på det autentiske Vietnam.

hvori Ho Chi Minhs balsamerede legeme ligger til skue for offentligheden. Det er enhver
borgers pligt at besøge og ære den afdøde
leder, så hver dag strømmer folk til mausoleet, og udviser respekt til deres "Onkel Ho".
I Vietnam tiltaler man hinanden med familiære titler. Med alderen følger respekten, og
derfor bliver Ho Chi Minh i folkemunde tituleret som "onkel", et udtryk for stor respekt
og anerkendelse.

En gadesælger i Hoi An gør klar til at etablere en frugtbod.
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På eventyr i Vietnams højland
Hanoi, Halongbugten, Hanoi, Mai Chau, Pu Luong, Hoi An og Ho Chi Minh City
- 17 dage
Bag mausoleet ligger det smukke franske
guvernørpalæ, Ho Chi Minhs beskedne pælehus, samt den såkaldte ensøjlepagode, som er
et af byens vartegn. Her vil I se et af landets velkendte ceremonier udspille sig: Vietnameserne
kommer med frisk frugt til buddhastatuen og
foretager pengeafbrænding, mens røgelsespindene holdes mellem hænderne, og der
bedes om lykke og velstand. Hoan Kiem Lake
er Hanois mest populære sø midt i centrum.

og en smilende tandløs chauffør, der på sit
begrænsede engelske peger i øst og vest og
forklarer jer om bydelen.

Man fascineres igen og igen af den kaotiske
trafik i byen, hvor det er størrelsen af transportmidlet, der afgør, hvem der har forkørselsret.
I vil ved flere lejligheder sætte jer
på en cafe eller et gadekøkken og
observere den finurlige trafik, hvor
tusindvis af scootere snor sig ud og
ind mellem mennesker, biler, lastbiler og cykeltaxaer. Reglen er, at der
Det tager en halv time ingen regel er, men alligevel opdager
at gå rundt om søen,
man hurtigt, at der er en form for
men undervejs er det
orden i kaosset!

Det tager en halv time
at gå rundt om søen,
muligt at opleve den
men undervejs er det
vietnamesiske dagligI kan opleve byen på egen hånd eller
muligt at opleve den
dag for åbent tæppe
få en engelsktalende guide til at servietnamesiske dagligvere det hele for jer.
dag for åbent tæppe.
Hanoianerne spiller badminton og andre spil,
og der bliver dyrket aerobic, hvor en ghettobla- Dag 4. Hanoi - Halongbugten
sters skrattende lyd fylder området, mens fami- Efter morgenmad bliver I hentet og kørt til
liens tre generationer hopper og danser med Halongbugten, som er på UNESCOs verdensarmene i vejret. Kærestepar sidder arm i arm på arvliste og også optaget på listen over verdens
bænke eller på deres scootere - dog kysser de 7 naturvidundere. Bugten består af over 2000
kalkstensøer i alle størrelser og former, hvoraf
aldrig offentligt, da det ikke er velset!
kun to øer er beboet. Her lever 1600 havsiHanoi er inddelt i små fine kvarterer, det mest gøjnere på flydende landsbyer, fiskeri er deres
interessante er det gamle kvarter, bedre kendt hovedbeskæftigelse, og herudover tjener de til
som de 36 gader, som hver især har navn efter levebrødet ved perledyrkning.
et bestemt håndværk. De magelige kan vælge
at blive kørt rundt i en af de populære cykel- Det er en enestående oplevelse at beskue de
taxaer med rødt veloursæde, skinnede skærme små samfund, og deres, i vores øjne, primitive

Ngoc Son-templet i Hoan Kiem-søen besøges af skolebørn i uniform.
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og bittesmå huse, som danner rammerne for
flere generationer samt hunde og katte, der alle
færdes sikkert rundt på de forbundne tømmerflåder. Mindre børn sidder på skødet af bedsteforældrene i hængekøjerne og vinker, mens
I sejler forbi. Dagens fangst opholder sig sprællevende i lukkede bassiner under de vuggende
huse.
Når I ankommer til Halongbugten bliver I indkvarteret i jeres fine kahytter, og sejlturen
ud i eventyrlandet med smukke laguner kan
begynde.
Dag 5. Halongbugten - Hanoi
For de morgenfriske er der mulighed for en tai
chi-lektion på soldækket, inden duften af frisklavet kaffe breder sig. I bliver trakteret med en
velsmagende brunch, inden skibet lægger til
kaj ved middagstid. Hefra bliver I kørt tilbage til
Hanoi, hvor I har endnu en aften.
Dag 6. Hanoi - Mai Chau,
på cykel ud til etniske landsbyer
Efter morgenmaden kører I med en chauffør en
smuk tur gennem lokale landsbyer. I indkvarteres på Mai Chau Ecolodge, en dejlig økolodge
der ligger fabelagtigt midt i de grønne rismarker.
I bor med direkte udsigt til den smukke natur,
og herefter trakteres I med en god frokost i den
åbne restaurant.
Efter frokost skal I ud og bevæge jer. I stiger på
cyklerne og hjuler afsted sammen med en guide

Der dyrkes fælles Tai Chi hver morgen i parken ved Hoan
Kiem-søen.

MAI CHAU OG PU LUONG
Med base på to virkeligt skønne lodges midt
i naturen tager I på guidede udflugter i den
spektakulære natur. I cykler og vandrer i
den landlige idyl og besøger lokale landsbyer, hvor I kommer tæt på de forskellige
etniske minoriteter, der lever her. I ser, hvad
der dyrkes på markerne, spiser lokalt og får
en god fornemmelse af dagligdagen.
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På eventyr i Vietnams højland
Hanoi, Halongbugten, Hanoi, Mai Chau, Pu Luong, Hoi An, og Ho Chi Minh City
- 17 dage
for at besøge de omkringliggende landsbyer.
Her møder I lokalbefolkningen, som tilhører
nogle af de mange etniske grupper, der lever i
Vietnams højland. I hører om deres traditioner
og ser, hvordan de dyrker deres marker. Livet
her er meget anderledes end
inde i Hanoi, og her får I for
alvor øjnene op for Vietnams
mangfoldighed.

for jer i et privat hus i en af landsbyerne hos
en familie, der tilhører en etnisk thai-stamme.
Glæd jer til at opleve ægte hverdagsliv og smage
god mad lavet af lokale råvarer. Måske kigges
der lidt nysgerrigt efter jer, og med hjælp fra
guiden kan I få jer en sludder
med beboerne og måske vise
dem billeder fra jeres liv i Danmark - der er jo ikke kun os, der
er nysgerrig efter at se, hvordan
de lever.
I lokal-

Cykelturen ad flade stier varer Her møder
mellem 2 og 3 timer, og I er befolkningen, som
Med fyldte maver går I tilbage til
således tilbage på lodgen sidst tilhører nogle af
lodgen, hvor I har eftermiddagen
på eftermiddagen, tidsnok til at de mange etniske
til at slappe af ved poolen. Det
I kan tage en dukkert i poolen. grupper, der lever i
kan også lade sig gøre at få masHerefter serveres en dejlig mid- Vietnams højland
sage i den lille interimistiske spa,
dag i restauranten, og senere
nyder I måske en drink i baren, inden I falder i hvis I har aftalt det på forhånd.
søvn i total mørke og stilhed.
Endnu en aften under stjernerne venter jer her i
Vietnams fortryllende højland.
Dag 7. Mai Chau, vandretur i smuk natur
I er klar til flere oplevelser i den landlige idyl, og
efter morgenmaden snører I vandreskoene for Dag 8. Mai Chau - Pu Luong,
at tage på vandretur med guiden. I går gennem vandretur til lokal landsby
de smukkeste områder og passerer landsbyer I tjekker ud fra lodgen efter morgenmaden og
og marker, hvor der arbejdes flittigt med afgrø- bliver kørt til næste skønne lodge, Pu Luong Eco
derne. Vandreturens længde tilpasses jeres Retreat. Dette fantastiske lille hotel ligger på en
skråning med vidunderlig udsigt ud over bjerge
fysiske form.
og risterrasser og er bygget med respekt for
Efter et par timers vandring er I blevet sultne, omgivelserne og de lokale byggetraditioner. De
og guiden har på forhånd arrangeret en frokost hyggelige bungalows er således opført i træ og

med stråtag, restauranten står på pæle, og den
oprindelige fiskedam er omdannet til en smuk
infinity pool.
Pu Luong Eco Retreat er et skønt og fredfyldt
sted, hvor Vietnams smukke natur kommer helt
ind under huden. Efter tjek-ind og frokost er I
klar til endnu en vandretur, og denne gang går I
med en guide langs smukke, irgrønne rismarker
ca. 6 km til Uoi, en lokal landsby, der bebos af
en thailandsk minoritet.
I bliver kørt tilbage til lodgen, hvor I kan slappe
ved poolen eller på jeres terrasse, mens I lytter til fuglefløjt og ser solen synke i horisonten.
Om aftenen nyder I endnu en dejlig middag i
højlandet.
Dag 9. Pu Luong - Hanoi - Danang
med nattog
Efter morgenmaden skal I igen på oplevelser
i den smukke natur - denne gang skal I glide
langsomt ned ad Chamfloden på en bambustømmerflåde med udsigt til frodig natur. I
spiser frokost på lodgen, inden I bliver kørt tilbage til Hanoi for at gå ombord på nattoget til
Danang.
I indkvarteres i en kupé med fire sovepladser,
men det er muligt at opgradere til en privat
kupe for et forholdsvist beskedent beløb (dog

Lokalbefolkningen benytter de samme stier som jer, når I går fra landsby til landsby. Dermed får I en usædvanlig indsigt i livet blandt minoriteterne på landet.
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med forbehold for pladssituationen). En tur
med toget er en god måde at komme tæt på
hverdagslivet i Vietnam. Køb et par snacks med
og nyd rejsen.
Dag 10. Danang - Hoi An,
Vietnams hyggeligste by
I ankommer med toget til Danang, hvor en
chauffør venter på at køre jer til Hoi An. I indlogeres i Vietnams hyggeligste by og har tid på
egen hånd.
Dag 11-13. Hoi An,
på egen hånd eller tilkøb udflugter
Nu har I tre hele dage til at opleve hyggelige
Hoi An, der ligger i et livligt floddelta. Byen blev
grundlagt i 1600-tallet og var gennem flere
århundreder en meget vigtig havneby, hvor
skibe fra hele verden lagde til. Den er derfor
udråbt til UNESCO-verdensarv, og selvom den
har besøg af mange turister, så er her også et
herligt lokalt leben med færger, der sejler i pendulfart fra kajen og ud til de mange små øer i
deltaet, gadekøkkener med sydende pander og
dampene gryder og håndværkere, der udfører
deres arbejde til punkt og prikke.
Centrum af byen er lukket for trafik, og her kan
I købe virkeligt fine souvenirs, kigge ind i spændende værksteder, f.eks. dem der laver de fine
lanterner, som byen er kendt for, bestille en ny

garderobe hos de dygtige skræddere og ikke
mindst nyde god mad og en drink på de mange
spisesteder og cafeer.
I kan tilkøbe en udflugt med engelsktalende
guide til byens seværdigheder,
eller I kan opleve det på egen
hånd. Har I lyst til en dukkert
i havet, så ligger der en dejlig
strand ud til Det Sydkinesiske
Hav ca. 5 km fra Hoi An.

Dag 15. Ho Chi Minh City,
udflugt til Mekongdeltaet
Dagen byder på en heldagsudflugt til det
frodige Mekongdelta, også kaldet Vietnams
spisekammer. I bliver hentet på jeres hotel og
kører et par timer i landlig idyl
til My Tho, hvor I går ombord i
en båd, der sejler jer ned ad den
travle flod.
På land igen besøger I forskellige
værksteder, og I tager plads i en
hestevogn, der kører jer til en
lokal landsby, hvor I bliver budt
på en kop te og hjemmedyrket
frisk frugt. Herefter sætter I jer til
rette i en sampan, en smal kano,
der glider stille gennem nogle
af Mekongdeltaets mange kanaler. I spiser
frokost og besøger en familievirksomhed, der
fremstiller en lokal delikatesse af kokos. I er
tilbage i Saigon igen sidst på eftermiddagen og
kan gå ud og få rejsens sidste gode middag.

Herefter sætter I jer
til rette i en sampan,
en smal kano, der
glider stille gennem
nogle af Mekongdeltaets mange kanaler

Dag 14. Hoi An Ho Chi Minh City med fly
I bliver kørt til lufthavnen i
Danang, hvorfra I flyver til Ho
Chi Minh City. Her venter en
chauffør på at køre jer til jeres
hotel. Byen, der i folkemunde stadig hedder
Saigon, er Vietnams økonomiske centrum
og en travl, men charmerede storby med
hundredtusindvis af scootere, der drøner ind
og ud mellem hinanden.
Har I mod på det, kan I tilkøbe en udflugt med
engelsktalende guide, som viser jer bl.a. det
spændende Krigsmuseum, der på en meget fin
og saglig måde fortæller historien om Vietnamkrigen. Herudover ser I Notre Dame-katedralen,
som franskmændene byggede, samt Chinatown og et af byens smukke templer.

Dag 16. Ho Chi Minh City og hjemrejse
I har god tid i løbet af dagen til at gøre lidt indkøb og få de sidste stemningsindtryk, inden I
bliver kørt til lufthavnen for at påbegynde hjemrejsen med et enkelt stop undervejs.
Dag 17. Ankomst til Danmark

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. I har hele fire 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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GLÆD JER TIL
am VIETNAMS
landkort
Vietnam landkort stroke
SKØNNE
STRANDE
En rejse til Vietnam er fyldt med kulturelle oplevelser, men der er rig mulighed for at kombinere
disse oplevelser med afslapning på en af landets
skønne strande. Vi har plukket fire muligheder ud
her med hver deres særpræg.

HOI AN

NHA TRANG
PHAN THIET
PHU QUOC
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VORES BUD PÅ FIRE
DEJLIGE STRANDE
HOI AN
Dejlig strand ved Det
Sydkinesiske Hav
Tæt på hyggelige
Hoi An
Benyt jer af Hoi Ans
restaurantliv og
butikker
Dejlige resorts med
mange faciliteter
Midtvejs mellem
Hanoi og Saigon

NHA TRANG
Vietnams riviera
ved Det Sydkinesiske Hav
Både storby og
strand
Gode muligheder for
snorkling
Dejlige resorts med
mange faciliteter
En times flyvning
fra Saigon

PHAN THIET
Dejlig strand ved Det
Sydkinesiske Hav
Sandklitter og
uendelig strand
Mulighed for golf
og mange andre
aktiviteter
Dejlige resorts med
mange faciliteter
3 timers kørsel fra
Saigon

PHU QUOC
Skøn tropeø i
Siambugten
Måske Vietnams
bedste strande
Mulighed for snorkling og dykning
Dejlige resorts med
mange faciliteter
1 times flyvning fra
Saigon
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Vietnams landlige idyl
Hanoi, Mai Chau, Halongbugten, Hué, Hoi An, Dalat og Ho Chi Minh City
- 17 dage
Rejsen til det evige forår... og mange andre skønne steder
På denne rejse besøger I ud over de store klassikere også mindre kendte steder i Vietnams
uspolerede natur. Eventyret begynder i smukke Hanoi, der er en skøn blanding af Sydøstasien
og Frankrig, men alligevel mest Sydøstasien. Byen har mange seværdigheder, den største er måske
stemningen i det gamle kvarters snævre gader.

Mai Chau

Hanoi
Halongbugten

Hué

Efter storbyen tager I ud i højlandet ved Mai Chau og besøger de etniske minoriteter. I bor på en skøn lodge midt
i naturen og sammen med lodgens guider udforsker I området på vandre- og cykelture, der er inkluderet i rejsens
pris. Der venter flere oplevelser i naturen, når I går ombord på en junke og sejler ud i UNESCO-verdensarv og et af
verdens syv vidundere - Halongbugten, hvor kalkstensøer skyder op af det smaragdgrønne vand. De historiske
oplevelser venter i Hué og Hoi An. I førstnævnte regerede kongerne gennem et par hundrede år fra Den
Forbudte Lilla By, og i sidstnævnte lagde skibe fra hele verden til på deres sejlads mellem øst og vest og
skabte en handelsstation med sjæl og charme. I det sydlige Vietnam skal I besøge Dalat, byen med det
evige forår. Her ser I imponerende vandfald og irgrønne risterrasser, og I går tur på markedet og oplever
det store udvalg af eksotiske frugter, grøntsager og ikke mindst blomster i alle nuancer.

Hoi An

Dalat
Ho Chi
Minh City

Jeres rejse slutter i Ho Chi Minh City, det tidligere Saigon - en metropol og smeltedigel, hvor traditioner møder de progressive
strømninger, og hvor kommunismen er i kamp med kapitalismens materielle goder. Alle steder på rejsen kan I veksle mellem
de forskellige hotelkategorier, Godt, Ekstra godt og Deluxe.
TUREN I OVERBLIK

NÆTTER

HOTELKATEGORI GODT

EKSTRA GODT

DELUXE
L’Opera 

Hanoi

2 nætter

Church Boutique 

Silk Path 

Mai Chau

1 nat

Mai Chau Ecolodge 

Mai Chau Ecolodge 

Mai Chau Ecolodge 

Hanoi

1 nat

Church Boutique 

Silk Path 

L’Opera 

Halongbugten

1 nat

Bai Tho Junk 

Bai Tho Junk 

Paradise Cruise 

Hué

2 nætter

Emm Hotel +

Eldora Hotel 

La Residence 

Hoi An

3 nætter

Vinh Hung Emerald Resort 

Boutique Hoi An 

Anantara Hoi An Resort 

Dalat

2 nætter

Dalat Plaza 

Ngoc Lan 

Dalat Palace 

Ho Chi Minh City

2 nætter

Elios Hotel 

Liberty Central Hotel 

Caravelle Hotel 

Se hotelbeskrivelser på www.stjernegaard.dk - opgrader evt. et eller flere hoteller - forlæng evt. et eller flere steder.

DALAT – MED DET EVIGE FORÅR
Når de franske koloniherrer fik det for varmt
Saigon, trak de op i bjergene til den vidunderlige
by Dalat, der året rundt har behagelige
temperaturer mellem 15 og 24 grader. I dag kan
I se smukke koloniale huse fra den tid, og ikke
mindst kan I opleve blomster i alle regnbuens
farver, jordbær-, te- og kaffeplantager. Byen er
også et yndet mål for nygifte vietnamesere.
Der dyrkes te og blomster i Dalats behagelige klima.
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Læs hele
programmet på
stjernegaard.dk

Ruten og nogle af højdepunkterne:
Dag 1.

København - Hanoi. Afrejse fra Københavns Lufthavn til 		
Hanoi.

Dag 2-3. Hanoi, på egen hånd eller tilkøb udflugt. Ankomst til 		
Hanoi. En lokalguide tager imod jer i ankomsthallen og brin-		
ger jer til jeres hotel. De næste par dage kan I på egen hånd
opleve Hanois byliv og charme med de tusindvis af myldrende
scootere, butikker, handlende og charmerende kvarterer. Til-		
køb evt. en udflugt med engelsktalende guide til byens største
seværdigheder.

Dalat er frodigheden selv.

Dag 4.

Mai Chau, vandreture til etniske landsbyer. Turen til Mai
Chau varer omkring 5 timer og bringer jer gennem ægte vietnamesisk landidyl med små landsbyer og rismarker så langt 		
øjet strækker. Der er frokost på jeres lodge, når I ankommer.
Herefter skal I på vandretur med en lokalguide gennem Mai 		
Chaus etniske landsbyer. Om aftenen er der forberedt endnu
et lækkert måltid, inden mørket sænker sig helt.

Dag 5.

Mai Chau, cykeltur og tilbage til Hanoi. I tager på cykel-		
tur langs rismarkerne till Mai Chau-dalen med besøg hos 		
lokale familier, som bor i de traditionelle pælehuse. Der
bliver serveret frokost på lodgen, inden jeres chauffør står 		
klar til at bringe jer tilbage til Hanoi.

Dag 6.

Hanoi - Halongbugten. I køres ud til naturvidunderet 		
Halongbugten, hvor I indkvarteres i fine private kahytter for
det næste døgns tid. Bugten, som leder ud i Det Sydkinesiske
Hav, byder på grotter, laguner, perlefarme og flydende lands		
byer.

Dag 7-8. Hué, på egen hånd eller tilkøb udflugt. Tilbage til Hanoi 		
og videre med fly til Hué i det centrale Vietnam. Hué er Vietnams gamle kongeby, og Citadellet, Den Forbudte Lilla By, er
byens hovedattraktion. Oplev den på egen hånd eller med en
engelsktalende guide.
Dag 9-11. Hoi An, på egen hånd eller tilkøb udflugt. I køres via 		
det imponerende Hai Van-pas til Hoi An. I har god tid til at
udforske og slappe af i den lille hyggelige by tæt ved stranden,
hvor I kan shoppe, spise på gourmetrestauranter, sejle og
tage på cykelture i den skønne natur. Tilkøb evt. en udflugt til
højdepunkterne med engelsktalende guide.
Dag 12-13. Dalat, på opdagelse i byen med det evige forår.
I flyver videre mod det centrale højland til byen Dalat, hvor I
har god tid til at opleve det evige forårs by med risterrasser,
vandfald, et eksotisk blomstermarked, gamle franske koloni-		
bygninger og fantastisk natur.
Det smukke Hai Van-pas på vejen mellem Hué og Hoi An.

Dag 14-15. Ho Chi Minh City, på egen hånd eller tilkøb udflugt.
I rejser videre til Vietnams største og mest moderne by Ho 		
Chi Minh City (det gamle Saigon). I bliver bragt til hotellet 		
og har de næste par dage ledige til at udforske byen. Mulighederne er rigtig mange, besøg f.eks. de historiske Cu Chi-		
tunneller eller tag en tur til det frodige Mekongdelta.
Dag 16. Ho Chi Minh City, hjemrejse. I bliver hentet på hotellet og
bragt til lufthavnen i Ho Chi Minh City, hvor flyet afgår mod 		
Danmark med et flyskift undervejs.
Dag 17. Ankomst til Danmark

Hoi An er måske Vietnams hyggeligste by.
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Kultur, delta og strandliv på
Phu Quoc eller i Phan Thiet
delta og driverliv
Ho Chi Minh City, Mekongdeltaet og Phu Quoc eller Phan Thiet - Storby,
17 dage
På Phu Qouc

Fokus på badeferie
Rejsen er et vietnamesisk kinder-æg med hele tre ting: storbyliv i skønne og travle Ho Chi Minh
City, et eventyr i Mekongdeltaet og afslapning, enten på tropeøen Phu Quoc, der ligger i Siambugten
i det vestlige Vietnam eller i Phan Thiet, et skønt strandområde på landets sydøstlige kyst ud mod Det
Sydkinesiske Hav.
I har to hele dage til rådighed i Ho Chi Minh City, hvor I kan gå på opdagelse på spændende markeder, smage
maden fra de berømte gadekøkkener og se smuk kolonistilsarkitektur. Vi har et stort udflugtsprogram, som I kan
vælge fra - hvad med f.eks. at opleve byen fra bagsædet af en scooter? Efter en charmerende storbyoplevelse køres
I til Mekongdeltaet, hvor I indlogeres på en dejlig lodge og har fuldt udflugtsprogram med cykel- og sejlture i
den grønne natur. I får et godt indblik i, hvordan livet leves her i det enorme delta, og hvad der
Phan Thiet
bliver dyrket på de frodige marker.
(strand)
Phu Quoc
(strand)
Ho Chi
Mekong- Minh City
Efter disse gode oplevelser tager badeferien over. I kan vælge at tilbringe den på den skønne
deltaet
og forholdsvis stille ø, Phu Quoc, der ligger godt i læ tæt på den cambodianske kyst, og som
har nogle af Vietnams bedste strande. Herfra kan I tage på en sejltur til nærliggende øer, hvor I
kan snorkle og dykke. I kan også vælge at tilbringe badeferien i Phan Thiet på fastlandet - et dejligt område med byliv, mange
restauranter og muligheder for aktiviteter. Alle steder på ruten kan I vælge hoteller i tre kategorier: Godt, Ekstra godt eller Deluxe.
TUREN I OVERBLIK

NÆTTER

HOTELKATEGORI GODT

EKSTRA GODT

DELUXE

Ho Chi Minh City

2 nætter

Elios Hotel 

Liberty Central Hotel 

Caravelle Hotel 

Vinh Long,
Mekongdeltaet

1 nat

Coco Riverside Lodge 

Coco Riverside Lodge 

Coco Riverside Lodge 

Can Tho,
Mekongdeltaet

1 nat

TTC Hotel Premium Can Tho 

TTC Hotel Premium Can Tho 

Victoria Can Tho 

Phu Quoc
eller Phan Thiet

10 nætter
10 nætter

Tropicana Resort 
Mia Resort +

Cassia Cottages +
Mia Resort +

Chen Sea Resort & Spa 
Cham Villas 

Se hotelbeskrivelser på www.stjernegaard.dk - opgrader evt. et eller flere hoteller - forlæng evt. et eller flere steder.

BADEFERIE PÅ PHU QUOC
ELLER I PHAN THIET
I har hele ti dage på stranden på denne
rejse, så det er vigtigt at vælge rigtigt.
På Phu Quoc kan I forvente at opleve en
ægte tropeø med nogle af landets bedste
strande, men til gengæld et begrænset
udvalg af restauranter og få muligheder
for aktiviteter. I Phan Thiet er der mere liv
men knap så meget tropestemning.
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Læs hele
programmet på
stjernegaard.dk

Ruten og nogle af højdepunkterne:
Dag 1.

Danmark - Ho Chi Minh City. I forlader Danmark og har et 		
stop undervejs, inden I er fremme i Ho Chi Minh City næste dag.

Dag 2.

Ankomst Ho Chi Minh City. I lufthavnen venter en lokal guide
på at køre jer til jeres centralt beliggende hotel. Resten af 		
dagen er I på egen hånd.

Dag 3.

Ho Chi Minh City, på egen hånd eller tilkøb udflugt. Nyd
en dag i den pulserende storby, som er Vietnams økonomiske 		
centrum, men ikke hovedstaden. I kan besøge markeder, kigge
på smuk arkitektur fra kolonitiden, besøge det fine Thien Hau-		
tempel og evt. også krigsmuseet med en meget rørende og interessant udstilling om krigen mod amerikanerne. Det er muligt
at tilkøbe en udflugt med engelsktalende guide rundt til byens 		
højdepunkter.

Dag 4.

Ho Chi Minh City - Mekongdeltaet. I forlader storbyen og 		
bliver kørt til Mekongdeltaet. I stopper i My Tho for at besøge
Vinh Trang-templet, et meget forgyldt tempel med en kæmpe
statue af en stående buddha, inden I går ombord i en båd ved
Cang Long, hvorfra I sejler til den skønne Coco Riverside Lodge.
I spiser en velfortjent frokost i de grønne omgivelser, og herefter skal I opleve det lokale liv, mens I cykler gennem landsbyer
og langs rismarker. I har tid til at slappe af på lodgen, deltage i
madlavningen, eller at se de vietnamesiske kokke over skuldrene og lære noget om det fantastiske vietnamesiske køkken.

Dag 5.

Mekongdeltaet, på udflugt med lokalguide. Formiddagen
tilbringes på deltaets vandveje. I besøger bl.a. et stort lokalt
marked og får en god fornemmelse af dagliglivet her i Mekongdeltaet. Tilbage på lodgen er der forskellige aktiviteter, inden
I siger farvel og går ombord i en båd igen for at sejle på vandvejene, mens I spiser en dejlig frokost. I løbet af eftermiddagen
krydser I Hau River og går i land i Can Tho, deltaets største by,
hvor I indlogeres på hotel - en god kontrast til det sidste 		
døgns tid i det grønne delta.

Dag 6.

Can Tho, de sidste oplevelser i deltaet og videre til 		
badeferie på Phu Quoc eller i Phan Thiet. Om morgenen
skal I endnu engang ud på floden, denne gang for at sejle til
det store flydende marked i Cai Rang. Hertil ankommer store
og små både fra hele deltaet for at købe og sælge alskens
varer, og det er fornøjeligt at kigge på. Herefter skal I videre 		
på badeferie. Hvis I har valgt Phu Quoc, bliver I kørt til lufthavnen for at flyve ud til denne skønne og forholdsvis stille 		
tropeø. Her indlogeres I på det hotel, I har valgt, og I kan nu
se frem til ti dage med fødderne i sandet. Har I valgt at til-		
bringe badeferien i Phan Thiet, bliver I kørt fra Can Tho ud til 		
landets sydøstlige kyst, hvor der er lidt mere liv, end I vil finde
på Phu Quoc. Også her har I ti dage til rådighed til at slappe
af efter de mange oplevelser på den første del af ferien.

Der er livlig trafik på Mekongfloden.

Dag 7-15. Phu Quoc eller Phan Thiet. Nyd dagene på skønne Phu 		
Quoc, som ligger godt i læ tæt på den cambodianske kyst og
har ry for at have Vietnams bedste strande. Øen indbyder til
gåture i vandkanten, snorkling, dykning og kajakture. På en 		
udflugt herfra kan I besøge de autentiske An Thoi-øer lidt syd
for Phu Quoc. Jeres hotel kan hjælpe jer med at arrangere
sejlture og dykker-/snorkelture. Har I valgt at tilbringe bade-		
ferien i Phan Thiet, vil I ligeledes nyde en dejlig strand og 		
samtidig have lidt flere valgmuligheder, når det kommer til
restauranter, butikker og aktiviteter i det hele taget.
Dag 16. Phu Quoc/Phan Thiet og hjemrejse. I har formiddagen til 		
at nyde en sidste svømmetur i havet, hvorefter det er tid til
at flyve eller køre tilbage til Ho Chi Minh City for at påbe-		
gynde hjemrejsen. Flyet mod Danmark med et skift undervejs
afgår i løbet af aftenen.
Dag 17. Ankomst til Danmark

Gymnasieelever i deres smukke hvide uniformer cykler foran Ho Chi Minh Citys rådhus.
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ANGKOR WAT-TEMPLERNE
I kan godt forberede jer på en oplevelse for
livet, når I besøger de mange templer i Cambodias jungle. Det imponerende og smukt
dekorerede Bayontempel, som ses øverst,
blev bygget i det 12. århundrede i byen Angkor
Thom, som var khmerrigets sidste hovedstad.
Ta Prohm-templet er næsten opslugt af lianer
og kæmpetræernes rødder, der vokser ind
og ud mellem døre og vægge. Orangeklædte
munke passer templerne og skaber fantastiske stemninger.
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Kontrasternes Cambodia

Vælg selv
hvor lang
rejsen skal
være

Siem Reap, Koh Rong (strand) og Phnom Penh - 17 dage

Kontrasternes Cambodia
For 1000 år siden blomstrede khmerriget. Cambodia oplevede sin storhedstid, og det der skulle
blive til verdens 7. vidunder, Angkor Wat, var på tegnebrættet. Den dag i dag står verdens
prægtigste tempel stadig flot, og Cambodia formår at tryllebinde igen og igen. Både når I lever
jer ind i historien ved et af verdens vildeste arkitektoniske mesterværker, når I synker ned i
det kridhvide sand på paradisøen Koh Rong i Siambugten, og når I oplever den kontrastfyldte
hovedstad, Phnom Penh.

Siem Reap
(Angkor Wat)

Phnom Penh

Koh Rong
(strand)

Første del af rejsen tager jer tilbage til tiden, hvor khmerriget var på sit højeste. Med
skønne franskinspirerede Siem Reap som base har I mulighed for at udforske utallige
Sihanoukville
ældgamle templer og levn, herunder storslåede Angkor Wat, ligesom byen også har for
vane at vække livsnyderen i enhver. Anden del af rejsen byder på en uges himmelsk afslapning med
sand mellem tæerne og snorkelbrillen på, når I trækker stikket og nyder livet på Koh Rong. Sidste stop er hovedstaden Phnom
Penh, der trods et spændende virvar af asiatisk storbyliv også rusker op i landets interessante men grumme, nyere historie.
En rejse gennem Cambodia er en rejse gennem forskellige tidsperioder og skiftende landskaber. Med denne rejse får I en
trefoldig oplevelse af det skønne asiatiske land med de mange kontraster, og det står jer frit for, om I vil bo Godt, Ekstra godt
eller Deluxe.
TUREN I OVERBLIK

NÆTTER

HOTELKATEGORI GODT

EKSTRA GODT

DELUXE

Siem Reap, Cambodia

4 nætter

Steung Siem 

Tara Angkor +

Heritage Suite +

Koh Rong

7 nætter

Long Set Beach 

Soksan Beach Resort +

The Royal Sands 

Phnom Penh

3 nætter

Ohana Hotel 

La Rose Boutique Hotel & Spa 

White Mansion Boutique Hotel +

Se hotelbeskrivelser på www.stjernegaard.dk - opgrader evt. et eller flere hoteller - forlæng evt. et eller flere steder.

Dag 1. Afrejse fra Danmark
I flyver fra Danmark om eftermiddagen og rejser
henover natten.
Dag 2. Ankomst til Siem Reap
I ankommer til Siem Reap, hvor I i lufthavnen
bliver mødt af en engelsktalende guide, der følger jer til jeres hotel og forklarer jer lidt om det
eventyr, I har i vente.

Scooteren er den cambodianske families foretrukne
køretøj.

Efter I er tjekket ind på hotellet, er der rig mulighed for at gå på opdagelse i Siem Reaps gader,
hvor en sød os fra gadekøkkenerne hurtigt rammer næsen.
Dag 3-5. Siem Reap, tilkøb evt. udflugter
Med tre hele dage til rådighed er det oplagt
at opleve Siem Reaps nutid såvel som den
fortryllende fortid. Angkor Wat, der af mange

beskrives som verdens ottende vidunder,
overstråler alt, men Siem Reap - som byen er
her og nu - er helt klart også værd at udforske. Trods de mange oldtidslevn er Siem Reap
både chic, fransk og forførende, og livsnyderne kan se frem til alt fra luksuriøse spaoplevelser til et bredt repertoire af kulinariske
oplevelser, der spænder fra gadekøkken til
gastronomi på højt plan.

Uden mad og drikke…. Siem Reap er andet end khmertempler.
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Kontrasternes Cambodia
Siem Reap, Koh Rong (strand) og Phnom Penh - 17 dage

Byens og landets stolthed, Angkor Wat, skal
selvfølgelig opleves, og den bedste oplevelse
fås i selskab med en kyndig guide.
Turen starter i den antikke
by, Angkor Thom, hvor I
passerer byens 8 meter
høje mur gennem den
imponerende
Sydport,
hvorefter I kører videre
til Bayon-templet, hvor I
bliver mødt af gigantiske
skulpturer og udsmykninger i overflod.

lokker. De smukke sandstrande er som taget
ud af et postkort, og det er ingen sag at finde
strækninger, som I kan nyde helt for jer selv.
Selv om livet leves langsomt på paradisøen, bliver det ikke kedeligt.

Selv om det kan være hårde sager, skal I ikke
snyde jer selv for et besøg ved Choeung Ek, en
af de berygtede ’killing fields’, hvor en stor del
af de tre millioner mennesker, der mistede livet
i 70’erne, endte deres dage.

Når I har suget tilstrækkeligt med sol til jer, kan
I med fordel gå på opdagelse i de små, søvnige
landsbyer, snorkle eller
udforske drinkskortet
på en af øens barer.

Her går I rundt blandt massegravene, alt imens
I får historien fortalt via headset, og I kan ikke
undgå at summe lidt over den forfærdelige
historie, som mange nulevende khmerer har
haft tæt inde på livet.

Efter opvarmningen går turen
videre til selve Angkor Wat,
verdens største religiøse
værk, der i det 12. århundrede blev bygget til ære for
hinduguderne, og det er med
ærefrygt, I udforsker det
overdådige tempelområde

Efter opvarmningen går
turen videre til selve Angkor Wat, verdens største
religiøse værk, der i det 12. århundrede blev
bygget til ære for hinduguderne, og det er med
ærefrygt, I udforsker det overdådige tempelområde, der er spækket med dekorative skulpturer
og relieffer.
Dag 6. Siem Reap – Koh Rong
Efter et par overvældende dage i Siem Reap er
der dømt afslapning på en af Cambodias smukkeste øer, Koh Rong. I flyver til Sihanoukville,
hvorfra I tager en speedbåd til øen, hvor I skal
tilbringe den næste uge.
Dag 7-12. Koh Rong
På Koh Rong er det strandliv i slowmotion, der

Dag 13. Koh Rong –
Phnom Penh
Efter en uge med komplet afslapning lakker
rejsen mod enden, men inden det er helt
slut, venter et par interessante og oplevelsesrige dage i Phnom Penh. På turen til landets
hovedstad tager I en pause ved nogle helligdomme, inden I kører videre til den larmende
og livlige storby.
Dag 14-15. Phnom Penh,
tilkøb evt. udflugter
Mens Siem Reap viser en smuk og glamourøs side af Cambodias historie, er det en helt
anden historie, I præsenteres for i Phnom Penh.
Foruden nationalmuseet og kongepaladset er
byens helt store attraktioner nemlig relateret
til folkedrabet, der fandt sted i fra 1975-1979.

Gå ned i slow motion på skønne Koh Rong.
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En anden side af den forfærdelige sag er den
tidligere skole, Tuol Sleng Genocide Museum –
eller S21. Under Khmer Rouge fungerede skolen som et torturfængsel, og det skønnes at op
mod 15.000 mennesker har været indsat og
tortureret i fængslet, hvoraf kun syv mennesker
overlevede.
Med et par traumatiske historielektioner på programmet er det også værd at opleve en mere
sprudlende side af Phnom Penh, når I besøger
Central Market eller nyder den gode stemning
og den formidable mad ved Mekongfloden.
Dag 16. Phnom Penh – Danmark
Efter en spændende rejse med historie, strandliv og storbyoplevelser, sætter I kursen mod
Danmark.
Dag 17. Ankomst til Danmark

PHNOM PENH OG CAMBODIAS
NYERE HISTORIE
Når I opholder jer i Phnom Penh, er det uundgåeligt at blive konfronteret med Cambodias barske
nyere historie. Fra 1975 til 1979 var de såkaldte
khmer rouge, de røde khmerer, ved magten med
Pol Pot i spidsen. I løbet af disse få år blev op
mod 3 mio. mennesker dræbt, mange af dem i
de såkaldte Killing Fields uden for byen og i
det berygtede Tuol Sleng-fængsel, som i dag er
museum for folkemordet.
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Vietnam og Cambodia
- kultur, nationalpark og strand
og Vietnam
Kontrasternes
Cambodia
Ho Chi Minh City, Can Tho, Kep National
Park, Koh
Rong (strand),Cambodia
Phnom Penh
- 17 dage

kultur, nationalpark og strand

Storby, strand og sejlads på floden
Vietnam og Cambodia er et herligt sammensurium af skøn, grøn natur, fine traditioner og fortryllende
strandparadiser. En vidunderlig region, der samler det skønneste af Asien, men også en region der udvikler sig
med lynets hast, i takt med at Vietnamkrigen og Khmer Rouge kommer længere og længere på afstand.
På denne rejse udforsker I den sydlige del af begge lande og veksler mellem storby, strand og grøn natur. Én dag står I
midt i storbyens hektiske trafik - et par dage senere nyder I den larmende stilhed i nationalparken.
I starter i Saigon, officielt kendt som Ho Chi Minh City, hvor I mærker byens puls og forkæler smagsløgene
med en velsmagende pho fra et gadekøkken. Herefter sejler I ad Mekongdeltaets vandveje og ser livet, der
CAMBODIA
VIETNAM
udspiller sig langs bredden, inden I krydser grænsen til Cambodia. I Kep begiver I jer ind i den grønne
Phnom Penh
jungle og tager måske en afstikker til Rabbit Island, og på Koh Rong lever I det gode strandliv i Koh Rong
Kep NP
(strand)
slowmotion. Rejsens sidste etape er Phnom Penh, hvor I dykker ned i landets grusomme historie
Ho Chi Minh City
og genfinder balancen med fortræffelige smagsoplever ved Mekongfloden.

Can Tho

Rejsen giver jer et spændende indblik i to lande, der trods hastig udvikling stadig gemmer på spændende traditioner
og autentiske oplevelser. Om I vil bo Godt, Ekstra godt eller Deluxe er helt op til jer.

TUREN I OVERBLIK

NÆTTER

HOTELKATEGORI GODT

EKSTRA GODT

DELUXE

Ho Chi Minh City

1 nat

Elios Hotel 

Liberty Central Hotel 

Caravelle Hotel 

Can Tho, Mekongdeltaet 1 nat

TTC Hotel Premium Can Tho 

TTC Hotel Premium Can Tho 

Victoria Can Tho 

Kep National Park

4 nætter

Veranda Natural Resort 

Samanea Beach Resort +

Knai Bang Chatt 

Koh Rong

6 nætter

Long Set Beach 

Soksan Beach Resort +

The Royal Sands 

Phnom Penh

2 nætter

Ohana Hotel 

La Rose Boutique Hotel & Spa  White Mansion Boutique Hotel +

Se hotelbeskrivelser på www.stjernegaard.dk - opgrader evt. et eller flere hoteller - forlæng evt. et eller flere steder.

SEJLTUR PÅ MEKONGFLODEN
Mekongfloden er Indokinas livsnerve,
der tager sit udspring i Tibet og løber
gennem Kina, Myanmar, Laos, Thailand,
Cambodia og Vietnam. Langs floden
blomstrer livet i mere end én forstand,
og en sejltur ad floden giver et unikt
indblik i de kulturer, der lever her, mens
flydende markeder, frodige plantager og
små rustikke landsbyer sætter scenen.
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Læs hele
programmet på
stjernegaard.dk

Ruten og nogle af højdepunkterne:
Dag 1.

Afrejse fra Danmark. I flyver fra Danmark om eftermid-		
dagen og rejser henover natten med en mellemlanding 		
undervejs, inden I lander i Ho Chi Minh City, bedst kendt som
Saigon, i morgen.

Dag 2.

Ankomst til Ho Chi Minh City. Efter ankomst til hotellet står
Saigon for jeres fødder. Nyd en pho fra et gadekøkken eller 		
gå på opdagelse i byens hektiske gader, der sprudler af liv og
leben. Har I overskuddet til det, tager I måske et smut forbi 		
centralposthuset, domkirken og krigsmuseet, hvis ikke det er
byens franske fornemmelser, der lokker.

Dag 3.

Ho Chi Minh City - Cai Be - Vinh Long - Can Tho. Efter et
hurtigt møde med storbyen nyder I dagen på floden, hvor I
sejler forbi flydende markeder og små, lokale landsbyer. I 		
tager et kig på, hvad risproduktionen også kan føre til, smager en rissnack, og skifter den store båd ud med nogle min-		
dre robåde, som sejler jer rundt på nogle af de mindre og 		
mere rolige vandveje i deltaet, inden I kører mod Can Tho.

Dag 4.

Can Tho - Ha Tien - Kep. I vågner op til dåd i det tidlige
morgengry, når I endnu engang går ombord på en båd, der 		
denne gang skal sejle jer til det flydende marked i Cai Rang, 		
hvor Mekongdeltaets herligheder handles til højstbydende. 		
Efter et par gode handler og et par smagsprøver, går turen 		
over grænsen til Cambodia og videre til Kep, hvor naturen 		
kalder med abebrøl og brusende vandfald.

Dag 5-7. Kep. I nyder livet i nationalparkens dybe stille ro, vandrer 		
gennem det grønne til lyden af fuglefløjt, går på opdagelse i
grotter og møder måske et par aber undervejs. Hvis trangen
til strand og daseliv skulle melde sig, slår I jer ned på stranden
med en kold drink. Skulle I få lyst til et dagseventyr, er Rabbit
Islands rustikke og næsten øde strande kun en kort sejltur væk.
Dag 8.

Kep - Koh Rong. Fra det naturskønne Kep går turen videre 		
til strandferieidyllen på en af Cambodias smukkeste øer, 		
Koh Rong. I kører gennem landområder til Sihanoukville, hopper på en speedbåd, og lander på den fortryllende paradisø 		
om eftermiddagen, hvor seks dage med sand mellem tæerne
og krystalklart vand venter.

Dag 9-13. Koh Rong. Strandlivet leves i slowmotion, og afløses måske
af et besøg i en søvnig landsby eller på en bådtur til de omkringliggende øer. Om dagen suger I D-vitamin til jer og ob-		
serverer det farverige liv under overfladen, hvor fisk og koraller i alle afskygninger lever i bedste velgående. Om aftenen 		
afprøver I drinkskortet og nyder godt af friskfanget fisk og 		
lokale smagsoplevelser.
Idyl i Kep Nationalpark

Dag 14. Koh Rong - Phnom Penh. I vinker farvel til paradis og sætter kursen mod livlige og hektiske Phnom Penh, hvor et par 		
interessante og oplevelsesrige dage venter. Turen til landets
hovedstad tager omtrent tre timer, og undervejs holder I en 		
pause ved nogle helligdomme, inden I kører videre til den
larmende og livlige storby.
Dag 15. Phnom Penh. Der er historielektioner på programmet, og I 		
kan forvente gys og gru, når I vandrer gennem Killing Fields 		
og besøger byens torturfængsel, S-21, hvor kun 7 ud af de i
alt 15.000 mennesker, der sad fængslet her, overlevede. Hi-		
storierne om rædslerne afløses af god mad ved Mekongfloden
og leben og gode handler på et af byens livlige markeder.
Dag 16. Phnom Penh - Danmark. I pakker kufferten, kører gennem 		
livlig trafik til lufthavnen og sætter kursen mod Danmark. I 		
har en mellemlanding undervejs, inden I lander i Danmark i 		
morgen.
Dag 17. Ankomst til Danmark

Denne rejse kombinerer kulturelle oplevelser med stille dage på Koh Rongs dejlige strand.
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Laos - en rejse langs Mekongfloden
Chiang Rai (Thailand), Pakbeng, Luang Prabang, Elephant Conservation Center,
Vang Vieng og Vientiane - 17 dage
Laos - en rejse langs Mekongfloden
Oplev det
autentiske Laos på en rejse langs Mekongfloden
Denne rejse begynder med en nat i Chiang Rai i Thailand, hvor I lige netop har tid til at nyde et godt krydret
måltid fra et gadekøkken på et af Thailands bedste natmarkeder. Næste dag krydser I grænsen over land
ind til Laos og tager plads i en båd, som på to dage skal bringe jer gennem et enestående sceneri med
Pakbeng
kalkstensformationer, grønne bjerge og spændende lokalt liv. I besøger autentiske landsbyer undervejs
Luang Prabang
Chiang Rai
og bliver mindet om, at livsglæde ikke kun har noget med materiel velstand at gøre. I skal ikke sove
Vang Vieng
på båden men derimod på en lodge, der ligger fabelagtigt godt på skråningen ned mod floden.
Vientiane
LAOS
THAILAND

I ankommer til Luang Prabang, der ligger fantastisk på en landtange mellem to floder. Her oplever
I det gamle Laos med gyldne templer og forladte kongelige gemakker sammenblandet med
smuk fransk-indokinesisk arkitektur, der har fået UNESCOs stempel som verdensarv. I tager
en afstikker ind i junglen, hvor I kommer tæt på den asiatiske elefant, når I besøger et
fantastisk center, der arbejder med bevarelse af den truede dyreart, alt imens de dyretiske
regler overholdes til punkt og prikke.

I Vang Vieng er det endnu engang den spektakulære natur, der er i centrum, og I slutter rejsen i Vientiane, en af
verdens fredeligste hovedstæder. Udflugtsprogrammet på sejladsen nedad Mekong og ved elefantcentret er inkluderet i prisen. I
kan vælge mellem de forskellige hotelkategorier på rejsen: Godt, Ekstra godt eller Deluxe.
TUREN I OVERBLIK

NÆTTER

HOTELKATEGORI GODT

EKSTRA GODT

DELUXE

Chiang Rai

1 nat

Wiang Inn +

Legend Chiang Rai 

Legend Chiang Rai 

Pakbeng

1 nat

Luang Say Lodge 

Luang Say Lodge 

Luang Say Lodge 

Luang Prabang

4 nætter

Lotus Villa Boutique Hotel 

Villa Santi 

Victoria Xiengthong Palace 

Elephant Conservation Center

1 nat

Elephant Conservation Center

Elephant Conservation Center

Elephant Conservation Center
Victoria Xiengthong Palace 

Luang Prabang

2 nætter

Lotus Villa Boutique Hotel 

Villa Santi 

Vang Vieng

3 nætter

Elephant Crossing Hotel 

Silver Naga +

Riverside Boutique Resort 

Vientiane

2 nætter

Lao Orchid 

Salana Boutique +

Green Park 

Se hotelbeskrivelser på www.stjernegaard.dk - opgrader evt. et eller flere hoteller - forlæng evt. et eller flere steder.

Læs hele
programmet på
stjernegaard.dk

KONGEBYEN LUANG PRABANG
Luang Prabang var fra ca. år 1300 til
midten af 1500-tallet hovedstad i Xangkongedømmet. Senere var byen centrum
i et mindre kongedømme under fransk
koloniherredømme, og i 1946 blev kongen af Luang Prabang den første konge
over det forenede Laos. Med kommunisternes magtovertagelse i 1975 var det
slut med konger i Luang Prabang, men
paladset står der naturligvis endnu.
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Ruten og nogle af højdepunkterne:
Dag 1.

Danmark - Thailand. I forlader Danmark om eftermiddagen 		
og flyver henover natten til Bangkok.

Dag 2.

Ankomst til Chiang Rai. I lander i Bangkok og flyver derfra 		
videre til Chiang Rai i nord, hvor I kan nyde en aften, inden
eventyret i Laos begynder.

Dag 3.

Chiang Rai, Thailand - Pakbeng, Laos, med båd ned ad 		
Mekongfloden. I passerer grænsen til Laos og får stempler i 		
passet efter alle kunstens regler. Ved Mekongflodens bred tager
I plads i båden, som skal fragte jer stille og roligt ned ad floden
de næste par dage. Efter en times sejlads lægger I til ved en 		
lokal landsby, hvor I går tur og ser, hvordan en familie lever 		
under spartanske forhold. Senere på dagen indlogeres I på det
skønne Luang Say Lodge.

Dag 4.

Pakbeng - Luang Prabang, videre ned ad Mekongfloden.
Sejlturen fortsætter ned ad floden med udsigt til bjerge, landlig
idyl og autentisk liv ved bredden. Igen besøger I en landsby, 		
hvor I møder det autentiske Laos, og herudover stopper I ved 		
Pak Ou-grotten for at se hundredvis af ”pensionerede” buddhafigurer. Herefter er I fremme i skønne Luang Prabang.

Dag 5-7. Luang Prabang, på egen hånd eller tilkøb udflugter. I har
masser af tid i Luang Prabang, kongeby og tidligere hovedstad 		
i Laos og dermed en historiske guldgrube. UNESCO har udråbt 		
byen til verdensarv på grund af den fine fransk-indokinesiske 		
arkitektur, og herudover er den kendt for sine gyldne templer, 		
fint kunsthåndværk og den fabelagtige beliggenhed. I kan gå på
oplevelse på egen hånd eller tilkøbe udflugter med engelskta-		
lende guide.
Dag 8.

Luang Prabang - Elephant Conservation Center. I skal 		
langt ud i regnskoven til Elephant Conservation Center, der
arbejder med at bevare standen af den udrydningstruede asiatiske elefant. Her møder I en flok bestående af elefanter fra 		
skovindustrien eller turistindustrien, som har fået et nyt liv ude
i den smukke natur. Man arbejder med at genskabe den flok-		
mentalitet, som dyrene oprindeligt er født med, og I oplever
dyrene på behørig afstand, når de tager deres daglige bad, og
når de græsser i junglen. I overnatter i hytter med udsigt til søen.

Dag 9.

Elephant Conservation Center - Luang Prabang. Flere 		
oplevelser sammen med elefanterne, inden I køres tilbage til 		
Luang Prabang.

Smuk natur i Vang Vieng.

Dag 10. Luang Prabang, på egen hånd eller tilkøb udflugter. Nyd
endnu en dag i denne skønne by, enten på egen hånd eller 		
sammen med en engelsktalende guide.
Dag 11. Luang Prabang - Vang Vieng. I kører sydpå gennem smuk 		
natur til Vang Vieng, der ligger fantastisk ned til Namsong-		
floden omgivet af høje kalkstensformationer. Vi inviterer på en 		
sejltur i solnedgangen.

Kongepaladset i Luang Prabang.

Dag 12-13. Vang Vieng, på egen hånd eller tilkøb udflugter. Nyd 		
den fabelagtige natur omkring Vang Vieng. I kan besøge nogle
nærliggende grotter, sejle i kajak på vandvejene og slappe af på
hotellets terrasse. Tilkøb evt. en udflugt med engelsktalende 		
guide.
Dag 14. Vang Vieng - Vientiane. I kører videre til Laos’ hovedstad 		
Vientiane, hvortil I ankommer sidst på eftermiddagen. Her
indlogerer I jer på hotellet og nyder en aften i byen.
Dag 15. Vientiane, på egen hånd eller tilkøb udflugt. Besøg f.eks.
Wat Sisaket, som er byens bedst bevarede tempel, og Pha That
Luang, hvis navn kan oversættes til ’Verdens dyrebareste og 		
helligste stupa’. Laotisk kunst kan ses ved Wat Phra Keo, og derudover har byen et fransk levn - en triumfbue som kan konkurrere med søstermonumentet i Paris. I bør også opleve solned-		
gangen over Mekongfloden. Vientiane kan opleves på egen
hånd, eller I kan tilkøbe en udflugt med engelsktalende guide.
Dag 16. Vientiane og hjemrejse. Tid til et par indkøb og de sidste 		
indtryk fra den fredelige by inden hjemrejsen med et enkelt 		
stop undervejs.
Dag 17. Ankomst til Danmark

I kommer tæt på elefanterne i Elephant Conservation Center dybt inde i regnskoven.
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DE 4000 ØER I MEKONGFLODEN
Denne rejse indeholder store naturoplevelser i det
sydlige Laos på Mekongfloden mellem de 4000
øer og næsten lige så mange vandfald. Her er floden hele 14 km bred, det bredeste sted mellem
udspringet på Det Tibetanske Plateau og udløbet i
Det Sydkinesiske hav.
Inde på land lever lokalbefolkningen et stille og
traditionelt liv med fiskeri og landbrug som hovederhverv, og ved bredden af floden ligger smukke
khmertempler fra 11. og 12. århundrede.
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Vælg selv
hvor lang
rejsen skal
være

Laos og Cambodia
– de 4000 øer og khmerriget

Pakse, Champasak, Khong Island, Siem Reap, Koh Rong (strand), Phnom Penh - 17 dage
Denne rejse begynder i det sydlige Laos, hvor I oplever betagende smuk natur langs Mekongfloden med brusende vandfald,
smukke kalkstensformationer og bølgende temarker. I kommer tæt på den laotiske befolkning i de små landsbyer, I som
besøger undervejs, og I bor idyllisk ned til floden og på små øer.
I rejser videre til Siem Reap i Cambodia, hvor I skal besøge nogle af verdens allerstørste seværdigheder, de
fantastiske templer fra khmertiden med bl.a. det ikoniske Angkor Wat, der blev bygget i 1100-tallet og i dag er
afbilledet på det cambodianske flag. Mange af templerne er delvist opslugt af junglen, hvilket kun bidrager
THAILAND
Pakse
yderligere til den eventyrlige stemning, man oplever her.
Ubon
Ratchathani
Champasak
Herefter er det blevet tid til lidt badeferie, og den tilbringes på skønne Koh Rong i Siambugten, hvor I
Khong Island
kan opleve et spændende liv under havoverfladen i form af farverige fisk og koraller. Tilbage på fastlandet
Siem Reap
kører I til Phnom Penh, Cambodias hovedstad, som nok er præget af den barske historie med folkemordet
CAMBODIA
Phnom Penh under khmer rouge-tiden, men som også byder på interessante seværdigheder som sølvpagoden og smuk
Koh Rong
(strand)
arkitektur fra den franske kolonitid. Dette er en meget varieret rejse med store kontraster og uforglemmelige
oplevelser i naturen og historien - velkommen til højdepunkter i Laos og Cambodia.
LAOS

TUREN I OVERBLIK

NÆTTER

HOTELKATEGORI GODT

EKSTRA GODT

DELUXE

Pakse, Laos

1 nat

Athena Hotel 

Champasak Grand +

Champasak Grand +

Champasak

2 nætter

La Folie Lodge +

La Folie Lodge +

La Folie Lodge +

Khong Island

2 nætter

Pon Arena 

Pon Arena 

Pon Arena 

Siem Reap, Cambodia

3 nætter

Steung Siem 

Tara Angkor +

Heritage Suite +

Koh Rong

4 nætter

Long Set Beach 

Soksan Beach Resort 

The Royal Sands 

Phnom Penh

2 nætter

Ohana Hotel 

La Rose Boutique Hotel & Spa 

White Mansion Boutique Hotel +

Se hotelbeskrivelser på www.stjernegaard.dk - opgrader evt. et eller flere hoteller - forlæng evt. et eller flere steder.

Dag 1. Danmark - Laos, via Thailand
I forlader Danmark og flyver gennem natten
til Bangkok, Thailand, og derfra videre med
indenrigsfly til Ubon Ratchathani.
Dag 2. Ankomst til Pakse, Laos
I ankommer til Ubon Ratchanthani, og derfra bliver I kørt over grænsen til Pakse i Laos.
Fremme på jeres hotel kan I hvile ud efter
rejse og gå ud i byen på egen hånd.

Der er spor efter den franske kolonistil i Pakse.

Dag 3. Pakse - Champasak,
en dag i vandfaldenes tegn
I skal i dag opleve Laos’ landlige idyl undervejs
til Champasak, samtidigt med, at I får en
klar fornemmelse af, hvad de forskellige
befolkningsgrupper lever af, og hvordan deres
hverdag ser ud.
Jeres første stop er i en lokal landsby, der er
kendt for at fremstille knive med traditionelle

teknikker, og herefter kører I ud i temarkerne og
får en introduktion til processen fra jord til bord.
Ved det smukke Tad Fan-vandfald er det kaffeplantager, der fanger jeres interesse, inden
I får chancen for en dukkert i ved Tad Yeungvandfaldet.
På Paksong Market får I mulighed for at snuse til
flere lokale råvarer, inden I via Tad Lo-vandfaldet
kører til en khmerlandsby for at besøge et

På de lokale markeder handles der med områdets farverige afgrøder.
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Laos og Cambodia
– de 4000 øer og khmerriget
Pakse, Champasak, Khong Island, Siem Reap, Koh Rong (strand), Phnom Penh - 17 dage
cambodiansk mindretal, der lever efter helt
anderledes traditioner end det laotiske flertal.
Dagens sidste vandfald hedder Pha Suam, og
herefter kan I tjekke ind på hotellet i Champasak,
der ligger skønt ned til Mekongfloden, og nyde
en stille stund omringet af Laos
fabelagtigt smukke natur.
Dag 4. Champasak, besøg
ved Wat Phou-templet
Dagen begynder med et guidet
besøg ved Wat Phou-templet,
som er UNESCO-verdensarv og
ligger smukt og dramatisk ved
foden af Mount Phu Kao - lige
ved siden af jeres hotel.

Dag 5. Champasak - Khong Island,
besøg ved Sydøstasiens største vandfald
Fred og ro om formiddagen og videre til Khong
Island via det fantastiske Khone Phapeng-vandfald, som i folkemunde betegnes som Østens
Niagara, da det er det største
vandfald i Sydøstasien.

Dag 8-9. Siem Reap (Angkor Wat),
på egen hånd eller tilkøb udflugter
Der er meget store historiske oplevelser på programmet disse to dage. I kan gå på oplevelse på
egen hånd, men vi anbefaler jer stærkt at købe
udflugter med lokale guider, så I får hele historien om det mægtige khmerrige med.

Her bruser millioner liter vand
over stenformationerne hvert
sekund, men udover de kraftige
vandmasser har vandfaldet faktisk ikke så meget til fælles med
Niagara, da dette i modsætning
til Niagara er relativt fladt og
strækker sig over et længere
stykke af Mekongfloden.

Ruinerne, der naturligvis er UNESCO-verdensarv,
er spredt over et stort område og stammer helt
tilbage fra det 8. århundrede. Det ikoniske Angkor Wat-tempel fra 1100-tallet er et must - det
er synonymt med Cambodia og afbilledet på
landets flag. Ta Prohm-templet skal I også se.

I kører herfra med
tuk-tuk til det
smukke Liphi-vandfald, som danner
grænsen mellem
Laos og Cambodia

Her blev der allerede bygget
templer i det 5. århundrede, men størstedelen
af de ruiner I ser, stammer fra det 11. og 12.
århundrede. Det var oprindeligt et hinduistisk
tempel, men det har fungeret som et
buddhistisk tempel siden det 13. århundrede,
hvor buddhisme blev den officielle religion i
landet.
Tag jer god tid til at kigge på den smukke arkitektur, som på mange måder minder om de
templer, I skal se ved Angkor Wat senere på rejsen. Om eftermiddagen besøger I Don Daeng
Island, hvor I oplever, hvordan den lokale befolkning lever, og herefter har I tid til at slappe af i
de behagelige omgivelser og den smukke natur,
som I befinder jer midt i.

Dag 6. Khong Island, fransk-indokinesisk
arkitektur og mekongdelfiner
Dagen byder på interessant kolonihistorie fra
Fransk Indokina med smuk arkitektur i den lille
idylliske by, Ban Khone. I kører herfra med tuktuk til det smukke Liphi-vandfald, som danner
grænsen mellem Laos og Cambodia. Ved Ban
Hangkhone har I chancer for at se de sjældne
mekongdelfiner, inden I returnerer til jeres hotel
med båd.
Dag 7. Khong Island - Siem Reap
Turen går nu via Pakse med fly til Siem Reap i
Cambodia, hvor I hentes af en chauffør og bringes til det hotel I har valgt, som passer til jeres
ønsker og budget.

Har man set khmertemplerne ved Angkor Wat, så vil mange andre templer synes uvæsentlige.
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Det er næsten opslugt af junglen, og rødderne
fra de omkringliggende træer vokser ind og ud
mellem døre og vægge - måske kender I det
som filmkulisse fra Tomb Raider-filmen.
Dag 10. Siem Reap - Koh Rong
via Sihanoukville
I flyver nu fra Siem Reap til Sihanoukville ved
Siambugten og derfra tager I færgen ud til
skønne Koh Rong og fire dages badeferie. I indlogerer jer på stranden på det hotel, der passer
til jeres ønsker og budget.
Dag 11-13. Koh Rong, badeferie
Nyd tilværelsens ulidelige lethed på den hvide
sandstrand. I kan eventuelt prøve kræfter med
snorkling eller dykning blandt fisk og koraller i
alle regnbuens farver - jeres hotel kan hjælpe
jer med det praktiske.

Templerne omkring Angkor Wat er levende og I vil møde
mange munke på jeres vej.

Dag 14. Koh Rong - Phnom Penh
I tager færgen tilbage til fastlandet. På vej til
Phnom Penh kører I gennem de frodige Bokorog Kirirom-nationalparker, og I får mulighed
for at søge beskyttelse hos Yeay Peau, en ånd,
der efter sigende passer på de rejsende. I er
fremme i Phnom Penh sidst på dagen og indlogerer jer på jeres hotel.
Dag 15. Phnom Penh,
på egen hånd eller tilkøb udflugt
Phnom Penh gemmer på en meget trist historie
fra khmer rouge-tiden fra 1975-79, hvor op
mod en 3 mio. mennesker blev dræbt i de
såkaldte Killing Fields. I kan besøge Tuol Slengmuseet og få en gennemgang af denne triste
historie, eventuelt I kan tilkøbe en udflugt med
engelsktalende guide, så I får det hele med.
I kan afbalancere disse oplevelser med et besøg
ved byens smukke Sølvpagode og kongepaladset og ved at nyde en traditionel cambodiansk
massage, og måske en øl på den hyggelige
strækning ned mod floden.
Dag 16. Phnom Penh og hjemrejse
I har tid i løbet af dagen til at gøre lidt indkøb
og de sidste stemningsindtryk, inden I bliver
kørt til lufthavnen for at påbegynde hjemrejsen
med et enkelt stop undervejs.
Dag 17. Ankomst til Danmark

CAMBODIAS STRANDE
Cambodia er på mange måder en forlængelse af Thailand, og det samme
gælder de skønne strande. Særligt
øerne ud for Sihanoukville er kendt
for deres hvide sand, turkisblå vand
og svajende palmer, men selv om Koh
Rong og naboøerne er indbegrebet af
strandparadiser, er øerne relativt nye
i turistmæssig forstand. Det betyder
færre turister, mindre larm og mere
uspoleret sand mellem tæerne.

Cambodias nationalmuseum i Phnom Penh har verdens
fineste samling af khmerkunst.
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Verden er vidunderlig
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