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beundring og minde om den tidligere præsident, 
der kæmpede for Vietnams uafhængighed mod 
både franskmændene, japanerne og 
amerikanerne. I ligger vejen forbi 
præsidentpaladset og går videre ned til Ho Chi 
Minhs simple pælehus, hvorfra strategierne i 
kampen mod amerikanerne i Sydvietnam blev 
lagt. I kommer også forbi den ensøjlede pagode.  
 
Bagefter besøges Litteraturtemplet (templet Van 
Mieu), som betragtes som Vietnams første 
universitet. Her foregik undervisningen i bl.a. 
Konfutses lære. Kun få bestod den endelige 
prøve og fik status af embedsmand og tilbudt job 
hos hoffet. Van Mieu er i dag et tempel, hvor 
man ærer den kinesiske filosof Konfutse. 
Nutidens studerende kommer her lige før 
eksaminer, og beder om at få et godt resultat. 
 
Efter frokost slutter dagens sightseeing med en 
cykelrickshawtur gennem den gamle bydel med 
de smalle gader, der er opkaldt efter de varer 
man i tidernes morgen handlede med. Her 
foregår familieforretningernes produktion og 
salg i husets forreste rum og på fortovet. (M,F) 
 
Dag 4: Hanoi - Halong Bugten 
Transfer til Halong, hvor I stiger ombord på en 
traditionel bygget junke (båd) og sejler ud i 
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En rejse til Vietnam er en øjenåbner for både unge 
og deres forældre. Livet på disse kanter er på mange 
måder væsentlig anderledes end den hverdag der leves 
herhjemme. Lige fra menneskemylderet og den åbenlyse 
blanding af det traditionelle og det moderne i storbyerne til 
etniske minoritetsfolks enkle levevis på bjergsiderne. 
 
Denne rundrejse bringer jer fra vandring i de smukke 
bjerglandskaber i Nord til cykelture i det landlige 
floddelta i Syd, og en hel stribe af oplevelser derimellem. 
Seværdigheder i byerne krydres med ture i cykelrickshaw, 
i speedbåd og på bagsædet af en lille motorcykel med 
chauffør, og midtvejs på turen fire stranddage ved vandet. 
 
Turen er en individuel rejse, hvor I alene udgør 
rejsegruppen og har engelsktalende guide på dage med 
sightseeing og planlagte aktiviteter. Det er et meget 
varieret rejseprogram, som blandt andet indeholder: 
 
+ Vandring i Sapa-dalene med risterrasser op ad  
   bjergskråninger og møde med farverige stammefolk. 
 
+ Streetfoodtur på bagsædet af en 100cc motorcykel  
   gennem Ho Chi Minh Citys bykvarterer. 
 
+ 4 badedage på resort ved hyggelige Hoi An. 
 
+ I speedbåd ad Saigon River til og fra Cu Chi tunnelerne. 
 
+ 3 dages udflugt til Mekongdeltaet og ophold på skøn  
   lodge lige ved Mekongfloden.

Rejserute:  Hanoi - Halong Bugten - Sapa - Hoi An - Mekongdelta - Ho Chi Minh CIty
Afrejsetidspunkt:  Daglige flyafgange fra København, provinsen og Hamborg. Få tilbud på flyrejse hos Vietnam Travels.

19 DAGES RUNDREJSE MED ENGELSKTALENDE GUIDE

Halong bugten, hvor over 3.000 kalkstensbjerge 
rejser sig op gennem havoverfladen. Halong 
bugten er havets svar på fastlandets paradis. De 
mange kalkstensklipper skaber på en gang et 
både råt og blødt landskab med den grønne 
bevoksning på de særegne klippeformationer 
plantet i det kalkholdige hav. De fleste klipper 
har fantasifulde navne angivet efter deres form: 
hundeøen, skildpaddeøen, de kæmpende 
haners ø osv. Her kommer I til at tage et utal af 
billeder og måske finder I et nyt motiv. 
 
I sejler forbi fiskerfamilier, der har fiskeopdræt i 
små landsbyer på vandet og der bliver mulighed 
for at leje en kajak og padle rundt i den 
normalvist rolige bugt eller komme ind på lille 
strandbred og bade herfra. Alternativt kan man 
tage sig dukkert nær båden eller bare blive 
ombord og lade sig fascinere af omgivelserne. 
 
Båden smider anker i en klippeindhyllet bugt og 
mens stjernehimlen kommer frem og omformer 
klipperne til mørke silhuetter, kan man nyde en 
øl eller et glas vin på dækket. I bådens 
restaurant serveres både frokost og aftensmad. 
Overnatningen i 2-personers kahytter. (M,F,A)  
 
Dag 5: Halong bugten – Sapa 
Vandets klukken mod båden og udsigt til de 

Dag 1: Afrejse Danmark 
Afrejse fra København, provinsen eller Hamborg. 
 
Dag 2: Ankomst Hanoi  
I ankomsthallen i Hanoi lufthavn står chaufføren 
med jeres navn på et skilt, hjælper jer ud til bilen 
og kører jer til hotellet i bycentrum. Man er altid 
en smule spændt på, hvad vil være de første 
indtryk i et nyt rejseland, og umiddelbart vil man 
opleve Hanoi som en meget levende by.  
 
Efter hotelcheck-in er resten af dagen til egen 
disposition, så man lige kan få begge ben på 
jorden, gå i bad og slappe af efter flyveturen. Er I 
fyldte med rejsefeber, kan I gå en tur i den gamle 
bydel. Mange mennesker har deres daglige 
gøren og laden ude på gaderne. Her kommer 
kvinder i vuggende gang med bambusåg med 
kurverne fyldt med frugt, grønsager eller store 
gryder, hvorfra der laves varme retter. 
Skomagerne, cigaretsælgere, gadekøkkener og 
brødkoner behøves ikke mere end 1 - 2 m2 til 
deres lille forretning på fortovet. 
 
Dag 3: Hanoi 
Guide og chauffør afhenter jer på hotellet og 
dagens byrundtur starter med besøg ved 
landsfaderen Ho Chi Minhs mausoleum. Han er 
balsameret og lagt i en glassarkofag til synlig 

Hotelstandard 

Prisen inkluderer 
+ 9 nætter i dobbelt, triple eller familieværelser på ønskede hotelstandard. 
+ 1 nat på junke (båd) i Halong bugten i 2-pers. kahyt med eget toilet/bad. 
+ 2 nætter i seng i 4-personers sovekupe på nattog Hanoi-Sapa/Sapa-Hanoi. 
+ 2 nætter på 3 stjernet lodge uanset valgt hotelstandard. 
+ 2 nætter i homestay på vandringen (evt. hotelovernatning. Se Bemærk). 
+ Al planlagt transport i program (intetsteds står man selv for transporten). 
+ Transfer på programdage i airconditioneret bil/minibus med chauffør. 
+ Flybilletter på økonomiklasse: Hanoi-Hoi An / Hoi An-Ho Chi Minh City. 
+ Måltider: Alle Morgenmad, 8 x Frokost og 6 x aftensmad. 
+ Alle udflugter, aktiviteter & entreer nævnt i program. 
+ Cykel på cykeldage. 
+ Entrebilletter til alle programsatte seværdigheder. 
+ Engelsktalende guider på programdage med planlagt sightseeing.

Prisen inkluderer ikke 
- Oversøisk flybilletter (kontakt os og få uforpligtende tilbud på flyrejseplan). 
- Visum til Vietnam. 
- Drikkevarer, drikkepenge og rejseforsikringer. 

Bemærk  
! Eventuel tillæg hvis tilvalg af 2 hotelnætter & ekstra transfers i stedet  
  for overnatning undervejs på vandringen i homestay hos stammefolk.   
  Charm & 3 stj = Ingen prisforskel // 3+ stj = 250 // 4 stj = 400 // 4+ stj = 895. 
! Mulighed for egen sovekupe på nattog Hanoi-Sapa-Hanoi. Tillæg 565 per  
  extra (tom) seng. Familie på 3 betaler ialt 565 for 4 senge i 4-pers. kupe.

Priserne er per person ved 3, 4 eller 5 rejsefæller og eksklusiv oversøisk 
flybillet, da prisen på flybillet er afhængig af rejseperiode, antal pladser og 
kampagner. Kontakt os og få et tilbud på de oversøiske flybilletter.
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grønklædte kalkstensbjerge. En skøn morgen, 
hvor der for de friske er mulighed for at springe i 
vandet og tage sig en lille svømmetur eller sætte 
sig på øverste dæk og se den gryende morgen 
tage sin start herude i Halong bugten. Senere 
påbegyndes sejlturen hen til, og besøg af Sung 
Sot “Overraskelseshulen” - en kæmpestor grotte 
med stalagmitter og stalaktitter. Der serveres 
brunch, mens båden begynder at sejle tilbage til 
Halong by. Stænk en ekstra kop kaffe og gå 
ovenpå på øverste åbne dæk. Tag et par dybe 
indåndinger og sug hele dette fantastiske 
landskab ind på nethinden.  
 
Omkring kl. 11.00 er der landgang og I køres til 
Hanoi. I sættes af ved jeres tidligere hotel, som 
også er opsamlingssted om aftenen, når I 
bringes til banegården, hvorfra I tager til Sapa 
med nattoget i 4-personsers sovekupe. (Brunch) 
 
Dag 6: Sapa 
Afhentning på banegården og i bil til Sapa by, 
hvor de nærliggende bjergområder byder på 
fantastisk natur med regnskov, risterrasser, 
smukke dale med rindende floder og ikke mindst 
de mange farvestrålende etniske minoriteter, der 
lever her. Sapa har et tydeligt fransk 
arkitektonisk aftryk, hvor kolonistilsbygninger 
blander sig nutidens mere moderne og mere 
vietnamesiske byggestil. 
 
Efter morgenmad spadserer I med guiden rundt i 
de centrale gader og forbi markedet, hvor 
grønsager kommer ind fra oplandet, friskslagtet 
grise - hængende over bagsædet på en 
motorcykel - køres helt hen til markedspladsens 
slagteborde, hvor kvinderne står klar til at partere 
og sælge kødet.  
 
I bil til startpunktet for dagens cirka 5 timers 
vandretur i de bjergrige egne. Man skal ikke 
langt udenfor Sapa by til bjergstammernes 
landsbyer førend man fornemmer at de etniske 
minoriteters levevis og boform ikke har fulgt med 
udviklingen de sidste mange årtier. Dagens gåtur 
bringer jer til Sin Chai landsbyen, hvor Day 
stammen bor. I mange af husene - med 

lerstampet gulv, trævægge og et par ildsteder 
som eneste varmeelement - bor 2-3 generationer 
sammen. De ernærer sig ved de ris og 
grønsager, som de dyrker på markerne omkring 
landsbyen, ved jagt og broderier, som de sælger 
til markedet og turister.  
 
Minoritetsfolkene synes netop i ét med naturen 
herude i deres simple huse midt i disse grønne 
dale og bærende på deres traditionelle klæder. I 
skal overnatte i et homestay - et hjem for en 
lokal familie fra Day-stammen – hvor I får en 
seng og alt sengeudstyr i deres hus. Muligt med 
overnatning i hotelseng i Sapa. (M,F,A) 
 
Dag 7: Sapa 
I tripper efter morgenmaden af sted på 7 timers 
vandring med jeres guide. Gåturen følger 
bjergkæden Hoang Lien og I har et næsten 
konstant vue over de smukke landskaber, der 
ligger her i Muang Hoa dalen som I bevæger jer 
i. Tempoet er moderat og der er tid til at stoppe 
op og nyde udsigten, snuppe en pause for at få 
lidt vand eller tage et af de utallige billeder man 
uvilkårligt får skudt. 
 
Der er frokost undervejs i Den Thang, hvor 
bjergstammen Black H’Mong lever, som selv 
væver meget af deres tøj. Stoffet – som primært 
er lavet af hamp - ligges i tønder og naturfarves 
med planten Indigofera tinctoria, som findes i de 
nærliggende skove. Og når man støder på 
H’Mong kvinder med mørkeblå hænder, så 
skyldes det, at de har haft gang i indfarvningen 
hjemme på gårdspladsen. Og naturfarve ikke 
sådan lige er til at få vasket af hænderne. 
 
Med mavesækken fyldt, er det op på fødderne 
igen og trip-trap videre indtil I rammer i Ta Trung 
Ho landsbyen, hvor Red Dao-stammen lever. 
Især kvinderne fra Red Dao folket er et særligt 
syn med deres røde turban og farverige, 
dekorerede beklædning. Bl.a. et 5-farvet 
broderet klæde, der referer til den 5-farvede 
hund Ban Vuong, som legenden siger, at Red 
Dao oprinder fra. I nogle af kvindernes røde 
turbaner hænger sølvmønter fra den franske 

kolonitid i Vietnam. Oftest stammer mønterne fra 
en bryllupsgave fra kvindens husbond. Mønterne 
er at betragte som en vigtig og fin gave fra 
gommens familie, som den gifte kvinde bærer i 
turbanen eller i et smykke omkring halsen - et 
synligt statussymbol til andres beundring. 
Overnatning i homestay hos en lokal familie med 
ordentlige forhold. (M,F,A) 
 
Dag 8: Sapa - Hanoi 
Er man lidt træt oven på gårsdagens gåtur, 
kunne man måske godt lige snooze en halv time 
ekstra. Uden et ur og uden en hane der eventuelt 
står et sted i landsbyen og galer, så kunne man 
sagtens miste tidsfornemmelsen et sted herude 
mellem bjergskråningerne. Efter morgenmaden 
og farvel til familien står støvlerne og fødderne 
igen foran 4-5 timers vandring i disse smukke 
egne med i små ris-jordlodder op langs 
bjergsiderne – billedligt og med lidt god fantasi 
ligner risterrasserne skævskåret trappetrin for 
eventyrs-kæmper, mens virkelighedens vandrere 
må gå op og ned ad skråningerne med små 
menneskeskridt. 
 
Efter frokost samles I op i Thanh Phu og i bil til 
Sapa by, hvor I kan komme i bad, skifte tøj og 
har lidt tid til at gå rundt i byen inden I samles op 
og køres til banegården. Herfra med nattoget til 
Hanoi i 4-personers sovekupeer. (M,F) 
 
Dag 9: Hanoi – Hoi An 
Ankomst om morgenen til Hanoi, hvor chaufføren 
venter på jer på parkeringspladsen foran 
banegården. I bringes i første omgang hen til 
Hoan Kiem søen. Allerede ved 5-tiden står de 
første indbyggere og laver morgengymnastik, og 
efterhånden kommer flere til, for at få gang i 
kroppen med let løb og strækøvelser. Familie og 
venner spiller badminton eller fodboldtennis, 
mens andre dyrker Tai Chi og samler 
koncentration til dagens gerninger. Atter andre, 
flest kvinder, samles foran en ghettoblaster til 
fælles træning af hvad der bedst kan beskrives 
som en mellemting mellem zumba og aerobic.  
Toiletbesøg og morgenmad på hotel inden I 
køres til lufthavnen og flyver til Midtvietnam. Fra 



lufthavnen bringes I til den charmerende by Hoi 
An, hvor den gamle bydel bærer præg af de 
kinesiske, japanske, men også europæiske 
handelsfolk, der siden slut 1500-tallet slog sig 
ned her. Hotel-check-in og fri. (M) 
 
Dag 10: Hoi An  
Fridag. 
Hoi An er rejsens badedestination, hvor I har 5 
nætter/4 hele dage ved et baderesort ved 
stranden små fem kilometrer fra den gamle 
bydel. Der er gratis shuttlebus service til/fra 
resorttet og byen. I løbet af de kommende 4 
fridage kan I således slappe af, bade i resortets 
swimmingpool eller ved den dejlige strand, hvor 
resorttet har strandliggestole forbeholdt hotellets 
gæster. Får man nok af sol og badning, kan I 
nemt cykle en tur, slentre rundt i byen til de 
historiske seværdigheder med indlagte kaffe-, 
smoothie- eller kokosnødsmælks-pauser, og 
spise frokost og aftensmad på en af de 
hyggelige restaurationer i byens old quarter. (M) 
 
Dag 11: Hoi An  
Fridag. (M) 
 
Dag 12: Hoi An 
Fridag. (M) 
 
Dag 13: Hoi An  
Fridag. (M) 
 
Dag 14: Hoi An - Mekongdelta 
Morgenfly til Ho Chi Minh City, hvorfra I tager 
videre til Mekongdeltaet, som i folkemunde 
kaldes Vietnams riskammer. Baggrunden er at 
man kan så og høste ris 3 gange om året. Fra 
lufthavnen først med bil og så båd til en 
3-stjernet lodge. Lodgen er et hotel, som har 
indrettet deres bungalows og have, så det 
passer til deltaets landlige stemning med 
1-plans huse og grønne omgivelser. 
Bungalowsene lever op til den standard som 
man kan forvente af et hotel mht. aircondition, 
renlighed og eget bad/toilet. Efter check-in og 
frokost tager I på en cykeltur ud i Mekong 

countryside. På brede stier og små veje hilser 
på de lokale og kan kigge indover hækken og få 
fornemmelse og indblik i livet på landet. På 2 
hjul passerer I arbejdende folk og små 
entreprenører i sving på gårdspladsen foran 
huset, og som med et simpelt arbejde formår at 
skabe sig en god tilværelse. I cykler i et 
adstadigt tempo og der er tid til at stå af cyklen, 
når I støder på noget opsigtsvækkende.  
 
Tilbage på lodgen er der tid til et bad inden 
aftensmaden. Og hvad er mere hyggeligt end at 
sidde her udendørs en tropeaften i 
Mekongdeltaet med udsigt til floden og med 
lyden af cikaderne i baggrunden. (M,F,A) 
 
Dag 15: Mekongdelta 
Efter morgenmaden sejler I op ad floden til Cai 
Be, som har et lille flydende marked, hvor frugt 
og grønt købes og sælges mellem de vippende 
både. Nogle af frugtbådene fungerer også som 
familiens hjem og man regner med at cirka 5% 
af Mekongdeltaets befolkning lever på vandet. 
 
Båden ligger også til land ved en landsby med 
fremstilling af lokale specialiteter og snacks. Her 
kan I bl.a. smage på chips lavet af rispapir og 
slik af kokosnød, og har man lyst kan man prøve 
slangebrændevin. Senere sejler I i en 
sampanbåd ind i de små kanaler og kommer 
forbi et traditionelt bygget Mekonghus, som har 
været ejet af samme familie i flere generationer. 
Her spises en dejlig frokost. Tilbage på lodgen 
pedeltramper I nogle timers cykeltur ud i 
området (anden rute end dagen før). Alternativt 
kan man finde badebukserne frem og hoppe i 
poolen. Aftensmad på lodgen. (M,F,A)  
 
Dag 16: Mekongdelta – Ho Chi Minh City  
Efter noget godt i maven, checker I ud og tager 
båden til havnekajen, hvor jeres chauffør venter, 
og kører jer til Ho Chi Minh City. Med ankomsten 
til landets største by (der tidligere hed Saigon), 
får I hurtigt et synligt blik for Vietnams 
økonomiske fremdrift de senere år. Det er folk i 
storbyerne, særligt i Ho Chi Minh City, som har 
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fået størst del i væksten. Og at indbyggerne har 
penge mellem hænderne bliver tydelig for jer 
med nye biler, som drøner forbi i gaderne og 
store LED-skærme, som reklamerer for smarte 
forbrugsvarer. Fri efter hotelcheck-in (M)  
 
Dag 17: Ho Chi Minh City 
I dag gøres transporten til en oplevelse i sig 
selv, da I skal med speedbåd ad Saigon floden 
til Cu Chi tunnelerne. Fra hotellet er der en kort 
køretur til kajen ved flodbredden, og så sætter 
båden ellers fart på mod Cu Chi, som er godt 75 
minutter væk. I oplever først storbyen fra 
vandsiden og de høje huse som tårner mod 
himlen, og byggekraner som er i gang at 
konstruere nye skyskrabere rundt i metropolen. 
 
Et stykke tid senere er det i stedet den grønne 
tætte beplantning, vandhyacinter langs 
flodbredden og enkelte huse hist og her, og som 
giver bådturen et regnskovsagtigt udtryk. Det 
virker næsten som om I er på vej op ad en flod 
midt i junglen. Cu Chi tunnelerne var stedet, 
hvor de vietnamesiske modstandsfolk Viet Cong 
skjulte sig og udførte overraskelsesangreb på 
amerikanerne. Tunnelgangene er ialt over 250 
km langt. Stedet rummede operationsstuer, 
køkkener, mødelokale og våbenlagre. Der bliver 
mulighed for at kravle rundt i tunnelerne, dog i 
en udvidet tunnelgang. Frokost og i speedbåd 
tilbage til Ho Chi Minh City (M,F) 
 
Dag 18: Ho Chi Minh City - Afrejse 
Tid til at opleve Vietnams største by på egen 
hånd, da de fleste flyafgange er om aftenen.  
 
Gå stemningstur i bycentrum f.eks. forbi den 
amerikanske ambassade, det gamle franske 
posthus, Notre Dame katedralen og den centrale 
Ben Thanh Marked, som alle ligger i en radius 
på 1½km. Fald ind på en juice- eller kaffebar og 
nyd en drik med udsigt til gadelivet. Transfer fra 
hotellet til lufthavnen og flyafgang. (M) 
 
Dag 19: Flyankomst Danmark 
Ankomst til København, provinsen eller Hamborg


