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Vietnam - mageløse oplevelser
15 dage 

Oplev en charmerende bid af Vietnam  
i sommermånederne
Her er en dejlig sommerferie i Vietnam med god tid til både oplevelser og badeferie. Vi har tilret-
telagt en spændende rute med minimal transporttid mellem overnatningsstederne og fly ind og ud af 
Danang i det centrale Vietnam. Ruten fører jer forbi to meget historiske byer, den tidligere kongeby Hué 
og den charmerende gamle handelsby Hoi An.

I Hué har vi planlagt en udflugt med en dygtig engelsktalende guide: et besøg ved det imponerende konge-
palads, på et marked med street food i lange baner og i et fredfyldt tempel, inklusive en god frokost. I Hoi An 
venter en kort cykeltur i byen ved ankomsten, så I lærer at orientere jer, samt en udflugt i den charmerende gamle 
bykerne fyldt med minder fra dengang, hvor Hoi An var en af Sydøstasiens vigtigste handelsbyer - begge dage med 
engelsktalende guide. 

I begge byer har I også tid til at opsøge egne eventyr eller deltage i flere udflugter. Efter tre nætter i Hué og to i Hoi An 
flytter I ud til An Bang Beach, der ligger ca. 5 km fra Hoi An, og her venter en hel uges badeferie og afslapning i behagelige 
omgivelser.

God pris midt i sommerferien
Transporterne og udflugter foregår i grupper af op til 16 deltagere, og derfor kan vi tilbyde rejsen til en rigtig 
god pris lige midt i sommerferien. Rejsen egner sig særdeles godt til både familier, par og singler – glæd 
jer til mageløse oplevelser i Vietnam!

Vi ønsker jer rigtig god rejse! 

Asger Domino, Adm. direktør
På vegne af teamet i Stjernegaard teamet

DanangHué
Hoi An

VIETNAM

Denne rejse byder på mange kulturelle oplevelser - bl.a. smukke templer.
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Hué – Hoi An by 

Hoi An strand

  
 

Ruten og nogle af højdepunkterne

Dag 1. Danmark – Hué, Vietnam. Afrejse fra Københavns  

 Lufthavn med Singapore Airlines Airways midt på dagen og  

 et flyskift undervejs.

Dag 2. Hué. I lander i Danang i det centrale Vietnam tidligt om  

 formiddagen og bliver kørt til kongebyen Hué. Her indlogeres  

 I på et dejligt hotel og slapper af efter rejsen.

Dag 3. Hué. Store udflugtsdag i Hué. Jeres engelsktalende guide  

 tager jer med til byens storslåede kongepalads, også kaldet  

 Citadellet, Dong Ba-markedet, der sælger alt mellem himmel  

 og jord, Tu Ducs imponerende gravmæle og Thien Mu- 

 pagoden, byens vartegn. Turen tilbage til byen foregår med  

 båd ad Duftenes Flod.

Dag 4. Hué. Dagen er til fri disposition – I kan evt. tilkøbe en god  

 cykeltur i den omkringliggende landlige idyl.

Dag 5. Hué – Hoi An. I kører sydpå over det historiske Hai Van-pas,  

 som dannede grænsen mellem Nord- og Sydvietnam, til Hoi  

 An – af mange anset for at være Vietnams mest charme- 

 rende by. Ved ankomsten er der arrangeret en cykeltur i byen  

 med engelsktalende guide, så I hurtigt lærer at orientere jer.

Dag 6. Hoi An. Store udflugtsdag i Hoi An. Sammen med en  

 engelsktalende guide går I til fods rundt i den hyggelige by,  

 der er UNESCO-verdensarv. I besøger et gammelt handels- 

 hus, den kinesiske mødesal og den 400 år gamle over- 

 dækkede japanske bro. Herudover snuser I rundt på byens   

 fantastiske marked.

Dag 7. Hoi An – Hoi An- stranden. I flytter ud til stranden i dag  

 og kan glæde jer til en svømmetur i poolen eller i havet.

Dag 8-13. Hoi An-stranden. I bor ud til Det Sydkinesiske Hav og  

 kan nyde stranden, havet og de dejlige omgivelser på jeres   

 hotel. I kan benytte jer af vores udflugtsprogram og f.eks.  

 tilkøbe en udflugt til My Son-tempelkomplekset, der stammer  

 fra champa-kulturen, hvis storhedstid var i 1500-tallet.

Dag 14. Hjemrejse. Hjemrejsen begynder om eftermiddagen fra  

 den nærliggende internationale lufthavn i Danang. I flyver  

 via Singapore.

Dag 15. Ankomst København

  Hvorfor vælge 
  denne rejse?
•  Oplev kongebyen Hué med Den Forbudte  
 Lilla By, Citadellet og spændende markeder

•  God tid i Hoi Ans historiske gamle bydel

•  Inkl. 3 udflugter med engelsktalende guide

•  En uge på stranden ud for Hoi An på dejligt  
 3-stjernet hotel

•  Mulighed for opgradering til 4-stjernet hotel  
 på stranden

•  Fly ud og hjem fra Danang: minimal transport

•  Gode priser i sommerferien

!
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HUÉ – VIETNAMS KONGEBY

Denne spændende by var landets 
hovedstad fra 1802 til 1945, hvor kon- 
gerne fra Nguyen-dynastiet herskede. 
Fra den tid kan man i dag besøge Cita-
dellet og Forbudte Lilla By, som var 
kongernes bolig, og en lang række 
prangede kongegrave i smukke anlæg. 
Rejsen inkluderer en udflugt med 
engelsktalende guide, som fortæller 
hele historien.

Dag 1. Danmark - Vietnam
Rejsen til Vietnam begynder midt på dagen 

i Københavns Lufthavn, hvor I finder flyet fra 

Singapore Airlines til Singapore.

I lander i Singapore næste dag tidligt om 

morgenen og har et par timer til at kigge jer 

omkring i en af verdens mest velassorterede 

lufthavne. Herefter finder I flyet til Danang og 

flyver det sidste stykke til Vietnam.

Dag 2. Ankomst til Vietnam  
og videre til Hué
Om formiddagen er I fremme i Danang, og 

her venter vores lokale samarbejdspartner 

på at køre jer lidt nordpå til Hué – en køre-

tur på et par timer. I er nu fremme i en af 

Vietnams allermest historiske byer – Hué var 

hovedstad og kongeby i mere end 140 år, 

helt frem til 1945.

I indlogeres på et dejligt hotel i centrum af 

byen, i gåafstand til mange hyggelige restau-

ranter og ca. 2 km fra Citadellet – byens 

største seværdighed, som I skal besøge i 

morgen.

I kan strække benene efter den lange flyrejse 

på en gåtur i byen og slappe af ved hotel-

lets pool.

Dag 3. Hué, udflugt til byens højde-
punkter med engelsktalende guide
Når I har spist jeres morgenmad, er I klar til 
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Tag evt. en guidet cykeltur i den landlige idyl uden for Hué.Byen fantastiske marked, Dong Ba Market, som måske er det største fødevaremarked i 
Vietnam

at tage på opdagelse ved Hués mange sevær-

digheder. En lokal engelsktalende guide står 

klar i receptionen, og først på dagsordenen er 

Citadellet, der ligger på den anden side af Duf-

tenes Flod, som gennemskærer byen.

Hué var som nævnt Vietnams hovedstad og 

kongeby fra 1802 til 1945, og 

kongerne herskede fra Cita-

dellet – et stort kompleks, der 

i dag nyder UNESCO-beskyt-

telse, og som langsomt sæt-

tes i stand til fordoms storhed, 

efter at det blev slemt beskadi-

get af bombardementer under 

Vietnamkrigen (som hedder 

Amerikakrigen i Vietnam).

Den inderste del af Citadellet 

kaldes også for Den Forbudte Lilla By, og den 

kunne i sin tid snildt måle sig med Den For-

budte By i Beijing. 

Man fornemmer tydeligt den luksus, som kon-

gerne og hoffet omgav sig med, når man går 

mellem resterne af paladser, templer, bibliote-

ker og andre bygninger, mens jeres guide for-

tæller om livet i Citadellet.

Herefter skal I videre til byen fantastiske 

marked, Dong Ba Market, som måske er det 

største fødevaremarked i Vietnam. Her fin-

des ALLE de råvarer, der bruges i det lækre 

vietnamesiske køkken, herunder grøntsager, 

frugt, kød, fisk, krydderier og andet kolonial, 

og udover at handle til madlavningen der-

hjemme, spiser vietnameserne også street 

food fra de mange boder. 

Her bobler det fra store gryder og syder fra 

brandvarme pander, og der skæres frugt i 

flotte former og vejes krydderier 

med lodder og trisser.

Man kan også købe tøj, sko, køk-

kenudstyr og alt muligt andet på 

Dong Ba-markedet, og der går 

hurtigt en time eller to på dette 

travle sted. Frokosten, som er 

inkluderet i rejsens pris, indta-

ges hos en lokal familie i Hué, så 

I får et kig til, hvordan hverdagen 

ser ud for en almindelig familie - 

og ikke mindst smager gode lokale retter. 

Om eftermiddagen skal I lidt uden for byen for 

at besøge kong Tu Ducs imponerende grav-

mæle. Også i døden omgav herskerne sig med 

overdådig luksus, og gravmælet er på størrelse 

med en mindre landsby. 

Det stod færdigt i 1867 efter tre års byggeri, 

og resultatet var et smukt palads i minifor-

mat omgivet af søer med lotusblomster og 

pavilloner.

Sidste punkt på dagsordenen er et besøg på 

Thien Mu-pagoden, der ligger smukt ned til 
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Om eftermiddagen 
skal I lidt uden for 
byen for at besøge 
kong Tu Ducs impo-
nerende gravmæle

Duftenes Flod og huser en statue af den smi-

lende Buddha. 

Pagoden er en af de største i Hué, som er 

den by i Vietnam, der har den største kon-

centration af buddhister. I det tilhørende 

kloster bor omkring 60 munke og novicer,  

som sørger for at vedligeholde og oplære de 

unge novicer i mahayana-buddhismen.

Turen tilbage til byen foregår med båd ned 

ad Duftenes Flod, og herefter har I resten af 

dagen på egen hånd.

Dag 4. Hué, fridag og mulighed 
for udflugter
I har endnu en dag i Hué, som I kan nyde på 

egen hånd. Hvis I har mod på flere udflugter, 

så har vi et stort program, som I kan pukke 

fra. Vi kan f.eks. anbefale jer at deltage i en 

cykeltur i den landlige idyl uden for byen, hvor 

I besøger små landsbyer, der har specialiseret 

sig i fremstilling af forskelligt kunsthåndværk.

Selve cykelturen er ca. 6 km, så de fleste kan 

være med, og turen tilbage til byen foregår 

med båd ad Duftenes Flod.

Dag 5. Hué – Hoi An, cykeltur 
i det historiske centrum
Jeres rejse går videre til Hoi An i dag, og 

strækningen tilbagelægges med bus hen-

over det berømte Hai Van-pas, ”Skyernes 

Pas”, der danner det geografiske skel mel-
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lem Nord- og Sydvietnam. Under krigen fun-

gerede passet som kommandopost for de 

sydvietname-siske styrker.

Mod vest ligger de høje bjerge og mod øst Det 

Sydkinesiske Hav med sine hvide sandstrande. 

Køreturen er omkring tre timer, og I holder 

en pause ved Lang Co-stranden for at dyppe 

tæerne i havet. 

Fremme i Hoi An indkvarteres I på et dejligt 

hotel i gåafstand til byens historiske cen-

trum, og mon ikke I har lyst til at kigge jer 

omkring her. Ved ankomsten er der arrangeret 

en cykeltur i byen med engelsktalende guide, 

så I hurtigt lærer at orientere jer.

Mange mener, at Hoi An er Vietnams mest 

charmerende by. Det historiske centrum er 

lukket for trafik og fyldt med skønne restau-

ranter og et fantastisk marked, og her kom-

mer naturligvis mange turister. Alligevel hol-

der det bare hele vejen igennem. Vietname-

serne lever deres liv, som de altid har gjort, 

og på havnefronten sejler færgerne i pendul-

fart ud til øerne i floddeltaet, hvor det lokale 

liv leves 100%.

Om aftenen stiger charmebarometeret endnu 

et par grader, når de farverige silke-lanterner, 

som Hoi An også er kendt for, tændes, og 

duften breder sig fra de mange restauranter.

Dag 6. Hoi An, udflugt til byens højde-
punkter med engelsktalende guide
I spiser morgenmad på jeres hotel, og herefter 

skal I på en guidet gåtur i den hyggelige by, 

som er erklæret UNESCO-verdensarv. Fra det 

16. århundrede og de næste 300 år var Hoi An 

en af Sydøstasiens travleste havnebyer. 

Beliggenheden tæt ved kysten 

og ved bredden af Thu Bon-

floden var perfekt, og skibe fra 

nær og fjern lagde til i byen for 

at købe og sælge eksotiske varer 

i byens mange handelshuse. 

Her mødtes kulturer gennem 

århundreder, og i dag bærer Hoi 

An tydeligt præg af mange folke-

slags indflydelse.

I besøger et gammelt handelshus og fujian-

kinesernes mødesal Phuc Kien, der blev grund-

lagt i 1690. Her kunne man henvende sig og 

få husly, når man kom fra Kina og ville etablere 

sig i Hoi An. 

Bygningen er rigt dekoreret og indeholder 

også et buddhistisk tempel.  Byens overdæk-
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Pagoden er en af de 
største i Hué, som er 
den by i Vietnam, der 
har den største kon-
centration af buddhister

kede japanske bro fra 1600-tallet er også 

på jeres rute, og den guidede tur slutter ved 

byens fantastiske marked.

Det er meget svært at forlade Hoi An uden 

at købe et fint stykke kunsthåndværk, et par 

sandaler, som skomageren laver specielt til dig 

eller måske endda et helt nyt sæt tøj. Byen er 

kendt for sine mange dygtige skræddere, og 

de leverer nærmest fra dag til dag.

Dag 7. Hoi An – 
Hoi An-stranden
Efter to nætter inde 

i Hoi An-by flytter I 

ud til stranden for 

at tilbringe resten af 

jeres ferie i meget 

behagelige omgivel-

ser og med fødderne 

i sandet. I har to 

valg med hensyn til 

indkvartering, alt efter jeres egne krav til et 

strandhotel.

Der er ca. 6 km ud til stranden, så selvom I 

flytter derud, kan I stadig tage ind til byen og 

spise og shoppe på markedet. Man kan tage 

taxa frem og tilbage til meget få penge eller 

eventuelt leje cykler.

Hoi An er en fantastisk by! Den var i mange år en vigtig handelsby, som modtog skibe fra hele verden, og det bærer det historiske centrum stærkt præg af.  
Hele den gamle bydel er udråbt til UNESCO-verdensarv.
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EN UGE PÅ STRANDEN
VED HOI AN

Glæd jer til sommerferie ved stranden 
uden for Hoi An. Her kan I slappe af i 
dejlige omgivelser – stadig med byen 
inden for rækkevidde. Rejsen inklu-
derer et dejligt 3-stjernet hotel tæt 
på stranden, og I har mulighed for at 
opgradere til 4 stjerner, hvis I ønsker at 
bo helt nede ved stranden.  

Dag 8-13. Hoi An-stranden, 
mulighed for udflugter
Efter mange oplevelser kan I nu se frem til en 

hel uge med afslapning på stranden og ved 

poolen. Udforskningen af det vietnamesiske 

spisekort kan også fortsætte, enter herude ved 

stranden eller inde i Hoi An. 

Hvis I ønsker andre oplevelser end dem, som 

stranden og havet tilbyder, kan I plukke udflug-

ter fra vores store program. Måske har I lyst til 

at udforske templerne ved My Son, der tilhø-

rer det gamle Champa-rige – Vietnams svar på 

Angkor Wat-templerne i Cambodia. 

Kulturen havde sin storhedstid omkring 

1500-tallet og de tempelruiner, der står i 

dag, er udråbt til UNESCO-verdensarv. Det er 

mange andre ting at foretage sig. I kan tage 

på en guidet cykeltur i omegnen, lure tricks af 

vietnamesiske kokke, besøge lokale risbønder 

eller tage på fisketur på Cua Dai-floden.

Dag 14. Hjemreise
Hjemrejsen begynder tidligt om morgenen fra 

den internationale lufthavn i Danang. I flyver 

via Singapore.

Dag 15. Ankomst til Danmark

Skal det være ekstra lækkert, kan I opgradere 
til en suite.

I bor på Hoi An strand med indkvartering på Aira Boutique Hotel.
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