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Vietnam - mageløse oplevelser
16 dage 

En naturskøn rejse med afslutning i paradis
Vietnams mange nuancer kommer virkelig til udtryk på denne rejse til det sydlige Viet-
nam, hvor I kan se frem til at opleve tre meget forskellige sider af det skønne land i en 
forrygende kombination af storbyferie, landidyl og paradisisk strandferie.

Rejsen tager sit udspring i Ho Chi Minh City, også kendt som Saigon, hvor I sonderer byens 
højdepunkter, der både er af fransk, kinesisk og vietnamesisk herkomst. I sanser byen i gade-
køkkener og midt i den hektiske trafik, og når I efterfølgende rejser videre til Mekongdeltaet, 
overvældes I af et helt anderledes, roligt kulturchok.

Her sejler I ad vandvejene, nyder naturens tilstedeværelse og kommer tæt på de lokale. Både når I 
sejler gennem flydende markeder, besøger små landsbyer og bor på homestay. Efter mange oplevelser i 
storbyen og i det grønne Mekongdelta, skifter I fastlandet ud med en afstikker til Vietnams måske smukke-
ste ø, Phu Quoc. Her nyder I livet i vandkanten, sejler ud i det blå og sanser, hvordan livet leves i slowmotion 
– både blandt lokale og turister. Efter otte nætter på Phu Quoc rejser I tilbage til Saigon for en enkelt nat, inden 
I flyver tilbage til Danmark. 

Udflugterne i Saigon og i Mekongdeltaet er inkluderet i rejsen – så er I sikret den fulde oplevelse af Saigon og 
Mekongdeltaet. På Phu Quoc bestemmer I selv, om I vil nyde ølivet på egen hånd, eller om I ønsker at 
tilkøbe en eller flere udflugter. I rejser i en gruppe af maks. 20 personer på faste afgange henover den 
danske vinter, hvor vejret i det sydlige Vietnam er allerbedst.

Vi ønsker jer rigtig god rejse! 

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

Ho Chi Minh City
Cai BePhu Quoc Can Tho

VIETNAM
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Ho Chi Mihn City

Cai Be, Mekongdeltaet 

Can Tho, Mekongdeltaet

Phu Quoc - Ho Chi Minh City

  
 

Ruten og nogle af højdepunkterne

Dag 1. Afrejse fra Danmark. I rejser fra Danmark med Qatar  

 Airways via Doha og ankommer til Ho Chi Minh City i morgen.

Dag 2.  Ho Chi Minh City. Ved ankomst til Ho Chi Minh City bliver I  

 modtaget af jeres lokale guide i lufthavnen, hvorefter I kører  

 til hotellet i centrum. Det står jer frit for, hvordan I vil tilbringe  

 dagen, men mon ikke I går på opdagelse i byens charmerende  

 virvar af køretøjer, mennesker og dufte, og måske får I også  

 smag for lokale delikatesser og dampende nudelsuppe.

Dag 3.  Ho Chi Minh City. I selskab med jeres engelsktalende guide  

 udforsker I byens højdepunkter, herunder byens fornemme,  

 franske levn, pulserende Chinatown, et myldrende marked og  

 et kinesisk tempel. I mærker de mange fremmede input, der  

 har præget byen gennem tiderne, men I får også en stærk  

 fornemmelse af, at vietnameserne virkelig har formået at tage  

 byen tilbage og gjort den til deres egen.

Dag 4.  Ho Chi Minh City – Cai Be. Fra storbyen drager I ud i naturen.  

 I cykler gennem landlige omgivelser, forbi templer og gårde,  

 og I får et interessant indblik i kunsten at producere rispapir.  

 I sejler med båd og små robåde ad deltaets vandveje og nyder  

 udsigten til det rolige liv, der udspiller sig ved bredderne. Sidst  

 på dagen ankommer I til jeres homestay, hvor I lever jer ind i  

 det lokale liv og overnatter i hjemlige omgivelser.

Dag 5.  Cai Be – Can Tho. Endnu engang skal I på sejl- og cykeltur  

 gennem Mekongdeltaets frodige landidyl. I oplever et levende  

 galleri af grøntsagslunde, landsbyliv og frodig natur, og sidst  

 på eftermiddagen er I fremme Can Tho, hvor I indlogeres  

 på et hotel.

Dag 6.  Can Tho – Phu Quoc. Dagen starter med en sejltur til det  

 flydende marked i Cai Rang, hvor råvarer i hobetal flyder rundt  

 på små både, fyldt til bristepunktet. I sejler gennem mosaik- 

 ken af tropiske frugter og friske grøntsager, gør måske en  

 handel, og sætter derefter kursen mod paradisøen, Phu Quoc,  

 hvor I skal tilbringe den næste uge.

Dag 7-13. Phu Quoc. Livet leves i slowmotion, og I tager jer god tid  

 til at komme helt ned i gear her på Vietnams måske smuk- 

 keste ø. Om I vil dase i strandkanten eller tilkøbe nogle  

 spændende udflugter til fx de omkringliggende miniputøer  

 eller øens frodige indre, bestemmer I selv. Hvordan I end  

 vælger at strikke besøget sammen, er Phu Quoc et skønt  

 sammensurium af paradisisk strandliv, lokal kultur og grøn  

 natur, som gør, at I ikke kommer til at kede jer.

Dag 14. Phu Quoc – Ho Chi Minh City. I dag rejser I til Ho Chi Minh  

 City og har en aften i byen, inden I skal tilbage til Danmark.  

 Nyd de friske forårsruller og den dejlige Pho-suppe en  

 sidste gang.

Dag 15. Ho Chi Minh City og hjemrejse. I løbet af dagen bliver I  

 kørt til lufthavnen for at påbegynde hjemrejsen mod Danmark  

 med en mellemlanding i Doha.

Dag 16. Ankomst til Danmark

  Hvorfor vælge 
  denne rejse?
•  Oplevelser og badeferie kombineret

•  Kulturelle og historiske oplevelser i Saigon og 
 Mekongdeltaet

•  Badeferie på Phu Quoc - måske Vietnams smukkeste ø

•  Alle udflugter på fastlandet er inkluderet

•  16 dage i højsæsonen til en meget attraktiv pris

!
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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 fin-
der I bl.a. Notre Dame-katedralen, et meget ele- 
gant posthus og det tidligere præsident- 
palads, som lige så godt kunne ligge i Paris. Jeres 
engelsktalende guide viser jer byens højde- 
punkter, herunder et spændende marked og et 
fint tempel.
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Mekongdeltaet skal også udforskes på cykel. Der høstes ris to gange om året i Mekongdeltaet, normalt i marts og juli.

Dag 1. Afrejse Danmark
I rejser fra Danmark med Qatar Airways via 

Doha og lander i Ho Chi Minh City den efter-

følgende dag.

Dag 2. Ankomst til Ho Chi Minh City
I ankommer til Ho Chi Minh City om efter-

middagen, hvor en lokal guide venter på jer 

i lufthavnen og følger jer til hotellet i cen-

trum. Ho Chi Minh City omtales i daglig tale 

som Saigon, så lad jer ikke 

forvirre over de forskellige 

betegnelser, I støder på de 

næste par dage.

Efter ankomst til hotel-

let er resten af dagen på 

egen hånd, og her kan det 

anbefales at gå en tur i vir-

varet af scootere, cykelta-

xaer, fodgængere, biler og 

lastbiler. Selv om trafikken 

kan virke overvældende og 

færdselsreglerne er så godt som ikke eksiste-

rende, vil I hurtigt opleve, at der er en vis orden  

i kaos. 

I kommer uundgåeligt forbi nogle af byens 

berømte gadekøkkener, og måske får I smag 

for friske forårsruller, dampende nudelsuppe 

og andre vietnamesiske lækkerier.

Dag 3. Ho Chi Minh City, byens 
højdepunkter med guide
Efter gårsdagens smagsprøve venter et mere 

dybdegående indblik i byen, når I i dag skal 

opleve Saigons højdepunkter på en gui-

det tur. Byen har været omsværmet af både 

franskmændene og amerikanerne, men trods 

historien og de mange levn, der stadig findes, 

har vietnameserne virkelig formået at gøre 

byen til deres egen.

På turen kommer I forbi 

Genforeningspaladset, 

hvorefter I kigger nærmere 

på byens franske histo-

rie, der bl.a. udfolder sig 

på byens centrale post-

hus og ved Notre Dame-

katedralen – et kæmpe 

bygningsværk baseret på 

materialer importeret hele 

vejen fra Frankrig. 

Fra kolonitidshistorien bevæger I jer videre 

til Binh Tay Market, hvor I finder alt fra mad 

og krydderier til tøj, sko og tasker samt 

et hav af plasticdippedutter. I udforsker 

Saigons pulserende Chinatown og lægger 

vejen forbi Thien Hau-templet, som suger 

jer ind i en kinesisk miniverden for en stund.

Efter en berigende dag i Saigons gader står 

det jer frit for, hvordan I vil tilbringe resten af 

dagen. Er tiden til det, kan I på krigsmuseet 

få et dybere indblik i Vietnamkrigen, som af 

vietnameserne omtales som den amerikanske 

krig. Alternativt kan I dykke ned i byens kæm-

pemæssige buffet af smagsoplevelser, der 

formår at vække lykke igen og igen.

Inden I går i seng, pakker I en mindre taske 

med tøj og fornødenheder til de næste to 

dage i Mekongdeltaet. Jeres kuffert får I igen, 

når I skal videre til Phu Quoc.

Dag 4. Ho Chi Minh City – Cai Be, 
cykeltur i landlige omgivelser
I forlader storbyen og drager ud i Mekongdel-

taets landlige idyl ved den lille landsby, Cai 

Thia, et par timer syd for Saigon. Lige så lar-

mende storbyen er, lige så roligt er der her 

på landet.

I får tildelt en cykel, og så er det ellers om at 

træde i pedalerne og trille gennem de grønne 

landskaber. I kommer forbi rismarker, krydser 

vandvejene ad små broer og betragter lands-

bylivets langsomme livsstil, som det udspiller 

sig her ved deltaet. 

Undervejs gør I et stop ved et tempel, besø-

ger et lokalt hus og ser, hvordan vietname-

serne laver rispapir. En simpel ingrediens, 

Mekongdeltaet og Phu Quoc - mageløse oplevelser
16 dage

I udforsker Saigons 
pulserende Chinatown 
og lægger vejen forbi 
Thien Hau-templet, 
som suger jer ind i en 
kinesisk miniverden
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MEKONGDELTAET

Det frodige og grønne Mekongdelta i det syd-
lige Vietnam bugner af ris, grøntsager og far-
verige frugter, og hverdagslivet leves på små 
både og langs flodbredden. I har god tid til at 
sejle rundt og iagttage det hele, og I bor på et 
hyggeligt homestay, hvor jeres vært inviterer 
jer med ud i køkkenet for at tilberede maden, 
hvis I har lyst. I besøger også det flydende 
marked i Cai Rang, hvor alskens varer fra hele 
deltaet skifter hænder.
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både, der er lastet med frugt og grøntsager 

– I befinder jer nemlig midt i Vietnams spise-

kammer, og de friske råvarer 

skal fragtes ud til alle dele af 

landet. 

I bliver sat af på øen Tan 

Phong, og her begynder en 

rolig cykeltur gennem små 

landsbyer og forbi marker, 

hvor der arbejdes med meto-

der, som man har brugt gen-

nem århundreder. I passerer 

også værksteder, hvor man 

fremstiller alverdens ting af 

tørrede vandhyacinter, herunder kurve, hatte 

og tasker. 

I stiller cyklen fra jer og går ombord i en robåd, 

der sejler jer dybere ind i deltaet. Her ser I, 

hvordan der fiskes efter gamle metoder, og I 

slår måske en sludder af med de familier, der 

lever i deltaet. Efter oplevelserne i det grønne 

delta bliver I kørt til Can Tho, hvor I tjekker ind 

på jeres hotel og slapper af resten af dagen.

Dag 6. Can Tho – Cai Rang Floating Market  
– Phu Quoc
Dagen starter på vandet, når I tager på bådtur 

til Cai Rang Floating Market tidligt om morge-

nen. Markedet, der er et af de absolut største, 

opsummerer meget godt hvilke herlige råva-

rer, der dyrkes omkring 

Mekongfloden, og det 

er en sand fornøjelse at 

sejle gennem den farve-

rige mosaik af tropiske 

frugter, der ligger i sække 

og kurve i de små både.

Efter en skøn morgen på 

floden, går turen mod 

lufthavnen i Can Tho, 

hvorfra I flyver til en af 

Vietnams skønneste pa-

radisøer, Phu Quoc.

Dag 7-13. Phu Quoc,  
mulighed for tilkøb af udflugter
Efter en lille uge spækket med intense ople-

velser i storbyen og ved Mekongfloden er det 

tid til at trække stikket og komme helt ned i 

gear på Vietnams måske allerskønneste ø, Phu 

Quoc. Her står det jer frit for, om I vil plante jer 

på stranden og slappe helt af hele ugen – eller 

om I vil tilkøbe en eller flere udflugter.

Phu Quoc er på mange måder prototypen på 

en asiatisk paradisø, og det er da også de 

kridhvide strande, der ligger som en glorie 

der har stor indflydelse på de vietnamesi-

ske spisekort.

Cyklen efterlades i landsbyen, og I går ombord 

på en båd, som skal sejle jer til øen, Binh 

Hoa Phuoc. I nyder en frokost til udsigten af 

livet ved floden, mens båden tøffer afsted. 

Fremme ved Binh Hoa Phuoc skifter I den 

større båd ud med mindre robåde. I slipper 

for selv at padle, men I får for alvor deltaets 

rislende vand tæt på, som I glider afsted ad 

de kringlede små vandveje.

Efter en rolig tur i de små både når I frem 

til jeres homestay. At bo på homestay er en 

anderledes, autentisk oplevelse, hvor den 

landlige idyl er allestedsnærværende og hvor I 

kommer tæt på den rolige livsstil, der leves her. 

Det er spartansk, men her er pænt og rent. 

I har tid til at nyde stilheden og måske slen-

tre en tur rundt i landskabet, og sidst på 

eftermiddagen har I mulighed for at deltage 

i madlavningen og derigennem suge til jer af 

vietnamesiske kokketips.

Dag 5. Cai Be – Can Tho, i båd og på cykel
I spiser morgenmad på jeres homestay lidt 

uden for Cai Be, hvorefter I skal med båd 

ind til selve Cai Be. I sejler mellem de lokale 

Mekongdeltaet og Phu Quoc - mageløse oplevelser
16 dage

I har masser af tid på Phu Quoc i Siambugten, som vi anser for at  være en af Vietnams allerskønneste øer.

Efter en lille uge spækket 
med intense oplevelser  
i storbyen og ved 
Mekongfloden er det tid 
til at trække stikket og 
komme helt ned i gear 
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omkring øens grønne midte, som er det helt 

store trækplaster. 

Men Phu Quoc er meget mere end sand mellem 

tæerne. En stor del af øen er dækket af natio-

nalpark, og en vandretur gennem den frodige 

oase er både forfriskende og fortryllende. Par-

ken er hjemsted for rislende vandfald, turkisblå 

vandhuller og gigantiske træer, og hertil er det 

ikke unormalt, at man får øje på et par aber, der 

svinger sig i trætoppene.

Efter et par dage på øen får I måske lyst til 

at udforske de omkringliggende øer og det 

farverige liv under overfladen på en bådtur. 

Syd for øen finder I en række paradisiske 

små perler, hvor af nogle af dem på en hel-

dig, ubesøgt dag ligner en scene fra Den 

blå lagune. 

I den nordlige ende af øen finder I bl.a. Turtle 

Island, der, ligesom navnet afslører, er godt 

beboet af havskildpadder. På Finger Island, 

ikke langt derfra, får I til gengæld rig mulig-

hed for at fange tropiske fisk til aftensmaden. 

Med Phu Quoc som base har I adgang til nogle 

af Siambugtens skønneste små øer, så lad 

endelig ikke bådturen 

blive en engangsfore-

stilling.

Med omtrent 100.000 

indbyggere fordelt 

over et areal på stør-

relse med Bornholm 

er Phu Quoc ikke bare 

en ø for turister. Her 

produceres fiske-

sovs, vin og meget 

andet, og det lokale 

liv sprudler i bedste velgående. Selv om 

livet leves langsomt på øen, får I alligevel rig 

mulighed for at få den lokale leben og kultur 

tæt på både på land og i by. 

Besøg en af øens templer, udforsk Duong 

Dongs mange markeder og få et indblik i 

fiskerkulturen i fiskerlandsbyen, Ham Nihn. 

Selv om Phu Quoc lægger op til daseferie, skal 

I nok blive overraskede over, hvor meget her 

Med omtrent 100.000 
indbyggere fordelt over 
et areal på størrelse 
med Bornholm er Phu 
Quoc ikke bare en ø 
for turister

Mekongdeltaet og Phu Quoc - mageløse oplevelser
16 dage

Nyd en uge på skønne Phu Quoc – det perfekte sted at lade op til hverdagen derhjemme.Vietnam er berømt for sine gadekøkkener, hvor man spiser både godt 
og billigt.

egentlig er at tage sig til, og måske det viser 

sig, at en uge slet ikke er nok på denne perle.

Dag 14. Phu Quoc – 
Ho Chi Minh City
Efter at have været forsvundet 

ind i paradisets stilhed i mere 

end en uge, er det tid til at vinke 

farvel til Phu Quoc og sætte kur-

sen mod Ho Chi Minh City, hvor 

I har en enkelt nat, inden I skal 

rejse hjem igen. Nyd en sidste 

aften i storbyen med en dejlig 

pho-nuddelsuppe, friske forårs-

ruller og andre lækkerier fra det 

vietnamesiske køkken.

Dag 15. Ho Chi Minh City og hjemrejse
I løbet af dagen bliver I kørt til lufthavnen for 

at påbegynde hjemrejsen, som går med Qatar 

Airways via Doha og med ankomst til Dan-

mark på dag 16.

Dag 16. Ankomst til Danmark
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EN UGE PÅ PHU QUOC

Efter mange oplevelser i storbyen og det grønne 
delta venter en uges ferie på Phu Quoc – måske 
Vietnams skønneste ferieø. Dermed har I god tid 
til at nyde stranden og måske tage på udflugter i 
lokalområdet. 

Vi har fundet et dejligt 3-stjernet hotel til jer, 
Green Bay Resort & Spa, der ligger på den nord-
vestlige del af øen ved en skøn, uforstyrret strand 
og med en grøn oase i baghaven. I skal bo i en 
charmerende bungalow indrettet med fokus på 
naturens materialer i form af træ og bambus. Ved 
stranden finder I et dejligt poolområde og en hyg-
gelig restaurant. Glæd jer til at slappe af og lade 
op i skønne omgivelser.

    Green Bay Resort & Spa     Green Bay Resort & Spa
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Dagsudflugter   
med engelsktalende guide

Denne rejse inkluderer en halvdagsudflugt i Ho Chi Minh 

City samt hele programmet i Mekongdeltaet med bl.a. 

cykeltur, markedsbesøg og sejlture. Når I er kommet ud 

til Phu Quoc, vil I med al sandsynlighed bruge meget tid 

på stranden, men vi har sammensat en vifte af udflugter 

på øen, som I kan plukke fra, hvis I ønsker at krydre bade-

ferien med flere oplevelser. 

Kunne I tænke jer at få en fisk på krogen, så tag med 

på fisketur med lokale fiskere i de tidlige morgentimer, 

mens solen står op, eller over frokost, hvis I hellere vil 

sove længe. Det I fanger på sejlturen, bliver lagt på grillen 

og serveret som en dejlig frokost. En fisketur i aften-

timerne er også en mulighed. Her er det blæksprutter, 

der forhåbentligt bider på krogen, og de bliver også smidt 

på grillen og serveret i måneskær.

Et øhop til nærliggende småøer ud for Phu Quocs kyst 

er en anden mulighed. I besøger den yndige Mong Tay 

Island eller Gam Ghi Island, hvor I snorkler med farverige 

fisk og koraller og svømmer i det klare vand. Herefter 

spiser I frokost og sejler videre til May Rut Island, hvor et 

nyt marineparadis skal udforskes. 

Vi kan også tilbyde en udflugt, hvor I padler jeres egen 

kajak på Cua Can-floden og besøger en farmer, der laver 

honning samt en lokal landsby. Herefter kører I gennem 

et smukt skovområde til en strand, som er kendt for sine 

farverige søstjerner.

Udflugterne er med engelsktalende guider og i grupper, 

og I kan tilkøbe dem hjemmefra – så er I sikre på plads.

              Mong Tay Island

              Sao Beach

Tilkøb
udflugter
hjemme-

fra
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     Phu Quoc

     Suoi Tranh-vandfaldet
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