VIETNAM SOMMER
15 DAGES RUNDREJSE MED DANSK REJSELEDER
Hanoi - Halong bugten - Hue - Hoi An - Ho Chi Minh City - Mekongdelta

VIETNAM SOMMER

15 DAGES RUNDREJSE MED DANSK REJSELEDER
Pris: 17.000 per person i dobbeltværelse
Rejseperiode: 14. - 28. juli 2021
”Smag på Vietnam” og du vil blive tryllebundet! Denne oneliner
vil sandsynligvis anspore tankerne på Vietnams folkekøkken,
der mange steder er nævnt som et af verdenens sundeste. De
mange smagfulde retter er også en af landets attraktioner, men
der er så meget andet! Fra rigt folkeleben i byernes gader, steder
som har været centrum for verdenshistorien, unik natur mellem
kalkstenstoppene i Halong bugten og i det flodrige Mekongdelta.
Vietnam er på mange måder et unikt rejseland. Her møder
vi et smilende folk med en smittende energi og livslyst.
Vietnameserne knokler derudad, men kan sagtens stoppe op
for at få sig et godt grin eller en snak om stort og småt. Mange
mennesker har deres daglige færd udendørs, og vi får lejlighed
til at komme tæt på vietnamesernes dagligdag i stræderne, i
rismarken, på floderne og lokale markeder.
Landet har en endog meget spændende - og til tider omtumlet historie. Kina, Frankrig og USA har alle besat Vietnam i længere
perioder. Men hver gang har vietnameserne kæmpet sig fri af
stormagternes klør, og i Hanoi og i Ho Chi Minh City opleves
fortidens vidnesbyrd, når præsidentresidenser, kejserpaladser,
museer og Cu Chi tunnelerne besøges. Også arkitektoniske
levn fra 100-årig franske kolonitid der blander sig med arketypisk
kommunistisk byggeri, giver bydelene et charmerende præg.
Turens historiske besøg krydres med indslag såsom
streetfoodtur, nationalgardens ceremonielle morgenparade,
vanddukketeater, guidede spadsereture gennem destinationers
bymidte, og cykel- og bådture under vores 3 dages ophold i det
flodrige Mekongområde med overnatninger på en skøn
3+ stjernet lodge. Der bliver ligeledes tid på egen hånd til selv at
gå på opdagelse i de ofte stemningsfyldte gader.
Undervejs har vi 4 nætter / 3 hele fridage i Vietnams skønneste
by Hoi An, hvor vi bor lige ved vandet på det 4 stjernede Tropical
Beach Resort. Skulle man få for meget af sol og strand, kan man

Dag 1: Afrejse København
Vi har flyafgang med Emirates fra Københavns
lufthavn til Hanoi med flyskifte i Dubai undervejs.
Dag 2: Ankomst Hanoi
Modtagelse af gruppen af den danske rejseleder
i lufthavnen, hvorfra vi kører til det centrale
Hanoi. Byen rummer en forunderlig arkitektur.
Her står de franske palæer, brede boulevarder
og byens grønne åndehuller i kontrast til
buddhistiske pagoder, snævre gyder og den
hektiske trafik. Check-in på hotellet, og derefter
aftensmad inden vi skal se en forestilling med
vanddukketeater - en over 1000 år gammel og
unik vietnamesisk teaterform.
3+ stjernet Mon Regency Hotel - Deluxe vær. (A)
Dag 3: Hanoi
Byrundtur. Vi besøger landsfader Ho Chi Minhs
mausoleum. Han ligger balsameret i en
glassarkofag til minde om præsidenten, der
kæmpede for Vietnams uafhængighed mod
franskmænd, japanere og amerikanerne. Vejen
går forbi præsidentpaladset, der oprindeligt
blev bygget til guvernøren for tidligere fransk
koloniserede Indokina. Da Vietnam blev delt i
og Ho Chi Minh blev præsident for Nordvietnam
i 1954, ønskede han ikke at bo i dette prægtige
palads, men fik bygget et simpelt pælehus i stil

cykle en tur i det landlige opland, besøge det stemningsfulde
bykvarter på slentreture i de hyggelige gader eller med
sightseeing for øje. Vi tilbyder 3 udflugter på fridagene i Hoi An.
Såfremt I ønsker mere afslapning ved stranden i Hoi An giver
rejseprogrammet mulighed for op til 5 badedage. Ved at springe
over ophold og besøg i Hue, kan man få 2 ekstra dage i Hoi An
ligeledes på Tropical Beach Resort (det er samme turpris).
PÅ VIETNAM SOMMER KAN DU BL.A. GLÆDE DIG TIL:
+ 2 dage 1 nat bådcruise i Halong bugtens enestående havlandskab.
+ 4 nætter og badedage på strandresort ved charmerende Hoi An.
+ Swimmingpool på alle hoteller på rundrejsen undtagen i Hanoi.
+ Besøg af historiske steder og seværdigheder i Vietnams største byer.
+ Mange indslag og aktiviteter som bibringer turen indblik og lokal kolorit.
+ Ophold på skøn 3 stjernet lodge beliggende lige ud til Mekongfloden.
+ Dansk rejseleder med årlangt ophold i Vietnam, og stor viden om landet.
+ Fly med Emirates København-Hanoi / Ho Chi Minh City - København.
INKLUDERET I PRISEN
+ Fly København-Hanoi / Ho Chi Minh City-København med Emirates.
+ Bidrag til Rejsegarantifonden & rejseansvarsforsikring.
+ Al transport i Vietnam i gruppens egen airkonditionerede bus, nattog
Hanoi-Midtvietnam & fly Hoi An-Ho Chi Minh City.
+ Alle morgenmad, 7 frokoster, 4 aftensmad (6 frokoster ved gruppe 2).
+ 3+ & 4 stjernede hoteller, Deluxe båd i Halong bugten & gruppens egne
sovekupeer på nattog Hanoi-Midtvietnam (Gr. 1: Hue & Gr. 2: Hoi An).
+ Alle udflugter, aktiviteter og entreer nævnt i rejseprogrammet.
+ Engelsktalende vietnamesiske lokalguider.
+ Dansk rejseleder bosiddende i Vietnam & stort kendskab til landet.
IKKE INKLUDERET I PRISEN & BEMÆRK
- Drikkepenge til lokalguider og chauffører, beregn 400/person.
- Drikkevarer, rejseforsikringer og andre personlige udgifter.
- Udflugtsmuligheder på 3 fridage i Hoi An (Tilmelding undervejs muligt).
! Enkeltværelsestillæg: 3.590.
! Forbehold for ændringer i valutakurser, lufthavnsskatter og andre forhold,
som Vietnam Travels ikke har indflydelse på.

med de etniske minoriteter. Husets struktur og
enkelthed (der er kun 3 rum) afspejler på mange
måder Ho Chi Minhs ønske om at føre et liv, der
ikke skabte distance til den fattige befolkning.
Vi kommer forbi den ensøjlede pagode,
Litteraturtemplet og vragdelene fra et nedskudt
B52 fly. Flydelene er fra et af bombeflyene
fra julebombardementerne i 1972, hvor
amerikanerne ville vise viljestyrke og tvinge
de kommunistiske nordvietnamesere tilbage
til fredsforhandlingerne i Paris. Fri noget af
eftermiddagen inden vi om aftenen tager på
streetfoodtur og spiser små klassiske retter og
specialiteter på en række mindre restauranter.
3+ stj. Mon Regency Hotel - Deluxe vær. (M,F,A)
Dag 4: Hanoi - Halong bugten
Tidligt op for at få en ceremoniel oplevelse
på Ba Dinh-pladsen med soldaternes
indmarch og flaghejsning under afspilning
af nationalmelodien. Vi går forbi Leninparken og ser indbyggerne i gang med fælles
morgengymnastik. Efter morgenmad afgang
til Halong by. Herfra sejles med en Deluxe
junke (båd) ud i Halong bugten, hvor 3.000
kalkstensbjerge i særegne formationer rejser
sig op gennem havoverfladen. Vi kommer forbi
fiskefamilier, som har fiskeopdræt og perlefarm

på vandet, og der bliver mulighed for at leje
en kajak eller svømme i bugten - og bare nyde
omgivelserne fra bådens opholdsområder.
Junken smider anker i en klippeindhyllet bugt.
Inden aftensmaden er der tid til en drink på
dækket, mens mørket sænker sig og gør
klipperne til et landskab af mørke silhuetter.

Oriental Sails Junke - 2-personers kahyt (M,F,A)
Dag 5: Halong Bugten - Hanoi - Hue
Vandets klukken mod båden og udsigt til
de grønklædte kalkstensbjerge - en skøn
morgen, hvor de friske kan dyrke Tai Chi med
en instruktør eller blot opleve den gryende
morgen tage sin begyndelse. Junken sejler til
en drypstensgrotte som besøges, inden vi får
serveret brunch buffet, mens båden har retning
mod fastlandet. Der er landgang ved 11-tiden
og i bus kører vi til Hanoi med ankomst midt på
eftermiddagen. Der er tid på egen hånd inden vi
om aftenen skal med nattoget til Midtvietnam.
Nattog - gruppens egne 4-pers sovekupeer (Brunch)
Ingen andre personer end vores gruppes
deltagere sover i de bookede kupeer.
Option 1 Muligt med helt egen sovekupe. Et
rejsepar betaler 2 x 490 for alle 4 senge i kupeen.
Option 2 Mod tillæg 1.050/P/DBL & 1.270/P/SGL

kan man flyve til Midtvietnam og overnatte på
hotel. Inkl. Fly, 4* hotel og 2 x lufthavnstransfer.

DAG 6 - 7 DELES GRUPPEN
Gruppe 1: To dage med sightseeing i Hue.
Gruppe 2: To ekstra badedage i Hoi An.
GRUPPE 1
Dag 6: Hue
Morgenmad med frugt og smurte baguettes
nydes i kupeen inden vi triller ind i Hue først
på formiddagen. Fra banegården med bus
til mausoleerne for to af kejserne i Nguyendynastiet, Khai Dinh og Minh Mang. De fleste af
kejserne var selv bygherrer på deres kommende
begravelsespladser. Khai Dinhs mausoleum er
arkitektonisk inspireret af europæisk klassisk
byggestil, men virker en smule bombastisk i
dette bakkede landskab. Byggeriet var både dyrt
og lang tid undervejs. Først 5 år efter hans død
stod det færdigt, hvilket man forstår når man ser
dekorationen i hans ærespalads “Thien Dinh”.
Vi kører videre til Minh Mangs mausoleum, som
var den mest produktive af alle kejsere i Nguyenfamilien. Minh Mangs begravelsesmonument er
på smukkeste vis integreret med naturen.
Efter frokost checker vi ind på hotellet og
resten af dagen er til egen disposition. Gå
en tur gennem det franske kvarter ned mod
banegården, tag en rundtur på det livlige
Dong Ba marked eller en cykeltur rundt i
kejsercitadelområdet. Her ligger et privat
boligkvarter, hvor kejserens ansatte boede. Den
stemningsfulde bydel - mellem den indre og ydre
citadelmur - virker nærmest som en by i byen.

4 stj. Century Hotel - Delux Riverview vær. (M,F)
Dag 7: Hue - Hoi An
Dagens sightseeing starter ved kejserpaladset.
Mens kejserdømmet eksisterede, var det
kun kejserfamilien, hoffets ansatte og særligt
inviterede, der havde adgang til den indre
kejserby. Bag den inderste paladsmur finder
man mange smukke bygninger, der efterlader

én fornemmelsen af den royale storhedstid, bl.a.
det Højeste Harmonis Palads, de Store Ritualers
Gård og kejserfamiliens huse. Efter det franske
kolonistyres fald i 1945 måtte den sidste kejser i
Nguyen-dynastiet abdicere her i kejsercitadellet,
tvunget af de kommunistiske sejrherrer, som ikke
ønskede en royal kransekagefigur i spidsen af
deres nye socialistiske styre.
Bagefter til Thien Mu pagoden, hvor vi får indblik
i munkenes liv og stifter bekendtskab med den
største religion i Vietnam, buddhismen. Frokost
i en lille restaurant i et hus, som tidligere var
bolig for en højtstående embedsmand under det
gamle kejserdømme. Efter noget godt i maven
tager vi bussen til Hoi An og indkvarteres på
Tropical Beach Resort, som ligger ved vandet og
med 5km til det historiske centrum.
4stj Tropical Beach Resort-Delux Gardenview (M,F)
GRUPPE 2
Dag 6: Hue - Hoi An
Gruppe 2 bliver på toget og siger kortvarigt farvel
til rejselederen og gruppe 1. Samtidigt står en
lokal guide på toget i Hue, og følges med gruppe
2 til Danang. I bus fra Danang banegård til den
gamle handelsstad Hoi An, som mange siger, er
Vietnams skønneste by. Bygningerne bærer
præg af de kinesiske, japanske og franske
købmænd, der siden 1600-tallet slog sig ned her.
Restauranter, cafeer, gallerier, skræddere og
håndværksbutikker driver nu forretning i disse
historiske rammer og skaber en hyggelig og
intim stemning. Hoi An er turens badedestination
med 5 nætter/4 hele dage ved Tropical Beach
Resort fem kilometrer fra den gamle bydel, Der
er gratis shuttlebus service til/fra resorttet og
byen. I løbet af de kommende 5 dage kan man
således slappe af, bade i resorttets to
swimmingpools, eller ved den dejlige strand.
Man kan også nemt cykle en tur i de landlige
omgivelser, eller slentre rundt i det gamle kvarter

med sightseeing eller shopping for øje. De sidste
3 ud af de 4 fridage tilbydes udflugter med den
danske rejseleder.
4stj Tropical Beach Resort-Delux Gardenview (M,F)
Dag 7: Hoi An
Fridag.
4stj Tropical Beach Resort-Delux Gardenview (M)
GRUPPE 1 & 2 SAMMEN IGEN DAG 7
Dag 8: Hoi An
Fridag.
Udflugtsmulighed: Farmer- & fiskerlivstur.
Her kommer vi helt tæt på bønder og fiskeres
dagligdag på markerne og på floderne. Vi cykler
(muligt med transport i minibus uden merpris) til
en landsby og bliver forevist lokale dyrknings- og
vandingsmetoder af de mange grønsager og
krydderurter som vækstes her. På 2 hjul videre
gennem rismarker til Thu Bon floden, hvor vi
stiger ombord på en ombygget fiskekutter.
Mange familier i de små landsbyer omkring Hoi
An ernærer sig ved simpelt fiskeri ved og på
floderne. Vi får lejlighed til at se og forsøge os
med et manuelt sænke/hæve-fiskenet, et særligt
folde-ud-kastenet og prøver at ro en sivkurvsbåd.
Der serveres en lækker seafood-frokost ombord
inden vi kommer til hotellet igen. Pris: 400 inkl.
frokost, cykel, båd, lokal guide, entre, rejseleder.
4stj Tropical Beach Resort-Delux Gardenview (M)
Dag 9: Hoi An
Fridag.
Udflugtsmulighed: Madlavningskursus. Transfer
til en restaurant i byen, hvor vi sammen med
andre tilmeldte deltagere går på markedet og får
en introduktion til nogle af de ingredienser som
anvendes i vietnamesisk mad - særligt de mange
grønsager og friske krydderier. Bagefter kommer
vi til en kokkeskole, hvor vi med hver vores
køkkenelementer selv tilbereder et par

vietnamesiske retter under kyndig instruktion fra
en engelsktalende kok og den danske rejseleder.
Pris 400 for transport t/r, mad, kok & rejseleder.
4stj Tropical Beach Resort-Delux Gardenview(M)
Dag 10: Hoi An
Fridag.
Udflugtsmulighed: Cykeltur. Vi pedaltramper af
sted på en 9 kilometers, godt 6 timers
cykeludflugt rundt i Hoi Ans opland, hvor vi får
indblik i de lokales daglige gøren og laden. Der
gøres flere ophold undervejs ved private hjem,
hvor et eller to familiemedlemmer er i gang med
at lave rispapir, forberede lokale specialiteter til
salg på markedet, fiskere som reparerer deres
net eller et familiemedlem som tørrer risen på
terrassen foran huset. Vi besøger også et lille
skibsværft, hvor de bygger mange af de træbåde
man ser sejle på Thu Bon-floden i Hoi An.
Tempoet er roligt og der gøres stop når vi
kommer forbi andre små attraktioner eller
særlige lokale aktiviteter, som man uvilkårligt
støder ind i på sin vej gennem private
boligkvarterer og ud i de landlige åbne
omgivelser på mindre stier med udsigt til
rismarker, fiskedamme og rejefarme. Ud på
eftermiddagen er vi tilbage på ressorttet. Pris:
300 for transport t/r til cykelturens start/slutpunkt,
båd, cykel, frokost, lokal guide og rejseleder.
4stj Tropical Beach Resort-Delux Gardenview(M)
Dag 11: Hoi An - Ho Chi Minh City
Fly til Ho Chi Minh City og fra lufthavnen tager vi
til Cu Chi tunnelerne. Et tunnelsystem, hvor
modstandsfolkene Viet Cong, skjulte sig og
hvorfra de udførte overraskelsesangreb på
amerikanerne. Tunnelerne rummede
operationsstuer, køkkener, mødelokaler og
ammunitionslagre, og er ialt over 250 km langt
og nogle steder i 3 etager. Udgravet i stenhård
lerjord er stedet en bygningsmæssig
manifestation på vietnamesernes vilje for at opnå
national selvstændighed.
Tilbage i byen besøges det kendte museum der
udstiller en del militærmateriel og billeder -
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primært taget af udenlandske fotografer - som
viser Vietnam-krigens barske virkelighed. Om
aftenen kan man gå med rejselederen på en
stemningstur, hvor vi ender på en cafe på toppen
af et højhus med fantastisk vue udover byen.
3+ stjernet Huong Sen Hotel - Delux vær. (M,F)
Dag 12: Ho Chi Minh City - Mekongdelta
Efter morgenmaden besøges det tidligere palads
for de sydvietnamesiske præsidenter i perioden
1954 - 1975, hvor landet var delt. Da
amerikanerne militært trak sig ud og neddroslede
den økonomiske støtte i 1973 var skriften for
Sydvietnams skæbne skrevet. Den sidste
bastion Saigon (Ho Chi Minh Citys gamle
bynavn) faldt 30. april 1975. I paladset måtte den
nyudnævnte præsident Minh afgive magten blot
43 timer efter at have fået overdraget embedet.
Turen går til det gamle posthus, som er et smukt
arkitektonisk levn fra den franske kolonitid.
Posthuset var tidligere det eneste sted, hvorfra
folk kunne ringe til familie i udlandet og
sandsynligvis har efterretningstjenesten lyttet
med lige på den anden side af væggen. Bagefter
fortsætter rundturen til FITO, et museum med en
rustik stemning, som fremviser traditionel
medicin fra urter og sjældne planter. Stedet
ligger i bydelen Chinatown som vi efterfølgende
går en stemningstur i.
Efter frokost mod Mekongdelta med først bus og
det sidste stykke vej med båd til Mekonglodge et hotel, som arkitektonisk passer til deltaets
landlige stemning med 1-plans huse og grønne
have. Her nyder vi de sidste dejlige
eftermiddagstimer i lodgens tropiske omgivelser,
og sikkert også med en dukkert og en drink ved
stedets fine swimmingpoolområde med vue ud til
Mekongfloden, hvor både kommer tøffende forbi.
3+ stj. Mekonglodge - Bungalow værelse (M,F,A)
Dag 13: Mekongdelta
Bådtur til Cai Be, som har et mindre flydende
marked. Vi går i land og besøger små
familieforetagender, der fremstiller forskellige
specialiteter og snacks af kokosnød og ris.

Tlf. 8678 5050
www.vietnamtravels.dk
info@vietnamtravels.dk

Sejlturen fortsætter videre ned ad den travle
Mekongflod og ind i de mindre kanaler, bl.a. i en
sampan-båd, hvor vi kommer tæt på landsbyens
hverdagsliv. Der gøres stop undervejs ved et
traditionelt bygget Mekong-hus, som har været
ejet af samme familie i flere generationer. Her
serveres en god frokost i private rammer.
Om eftermiddagen cykler vi i et roligt tempo ud i

countryside og besøger mindre familiebedrifter

og passerer andre små entreprenører i sving på
gårdspladsen. Vi giver os tid til at stå af cyklen,
når vi støder på noget opsigtsvækkende
(transport på bagsædet af en scooter i stedet for
cykel muligt uden merpris). Igen i dag har vi de
gode sidste eftermiddagstimer på lodgen.
3+ stj. Mekonglodge - Bungalow værelse (M,F,A)
Dag 14: Mekongdelta - Ho Chi Minh - Afrejse
Med god tid indtager vi en dejlig morgenmad i
lodgens restaurant med udsigt til Mekongfloden
og morgentrafikken på vandet. Senere på vejen
tilbage til Ho Chi Minh City gøres stop ved
templet for Cao Dai - en unik vietnamesisk
trosretning, som blander de store religioner
kristendom, buddhisme, islam og taoisme.
Ritualer og symboler er særdeles farverige, og
tempelbygninger er både udendørs og indendørs
udsmykket med krummelurer, drager og
farvestrålende tegn. Og blandt deres helgener
finder man den franske heltinde Jeanne d’Arc,
forfatterne Victor Hugo og Shakespeare.
Vi ankommer til Ho Chi Minh City ved frokosttid,
og har eftermiddagen til at opdage metropolen
på egen hånd. Men for dem som har lyst. kan de
følge med rejselederen en på gåtur i bycentrum
til bl.a. den gamle amerikanske ambassade,
byens højeste bygning, rådhuset og andre steder
som giver indtryk af byen. Senere transfer til
lufthavnen og flyafgang mod København med
flyskifte undervejs.
Dag 15: Ankomst Danmark

Mere detaljeret beskrivelse af dag-til-dagprogrammet forefindes på hjemmesiden.

REJSERUTEN VIETNAM SOMMER

MON REGENCY HOTEL (Hanoi)
3+ stjernet - Deluxe værelse
Mon Regency et af de bedste 3 stjernede hoteller i Hanoi set i forhold til placering, værelsesstandard og faciliteter. Hotellet ligger i den gamle bydel med de kendte små handelsgader med
et folkerigt udendørsleben. Fra hotellet er der hhv. 2 og 8 minutters gang til Dong Xuan marked
og Hoan Kiem søen. Mon Regency blev gennemrestaureret for godt 1 år siden, og fremstår
nu som et flot og pænt hotel. En elegant og klassisk boutique indretningsstil skinner igennem,
og hurtigt får vi gæster en dejlig – ja næsten hjemlig – fornemmelse af stedet. Mon Regency
tilbyder 60 stilfuldt indrettede værelser. I hotelrestauranten finder man et velsmagende køkken.
Læs om hotellet: www.monregencyhotel.com

ORIENTAL SAILS CRUISE (Halong bugten)
Deluxe PLUS båd - 2 personers kahytter
På sejlturen i Halong bugten skal vi med “Oriental Sails”- en flot båd og en af Halong bugtens
smukke junker. Vi samarbejder med de bedste cruiseselskaber, og sikkerheden er i top.
Indkvartering i 2-personers kahytter med store vinduer, og udsigt til de unikke naturscenarier
vi hele tiden sejler forbi. Oriental Sails sejler en anden rute end flertallet af bådselskaberne.
Oriental Sails kommer ud i et område af Halong bugten kaldet Bai Tu Long, hvor der er “færre
både og mere uforstyrret natur”. Øverst forefindes et åbent dæk, hvorfra man kan nyde den
fantastiske vue fra stole og liggestole. På næstøverste afsnit er restauranten, der serverer os
dejlige retter med alt godt fra havet. Der gøres stop undervejs ved seværdigheder i bugten.
Læs om båden på: www.orientalsails.com/cruises/oriental-sails

CENTURY RIVERSIDE HOTEL (Hue)
4 stjernet - Deluxe Riverview værelse
Century er et dejligt 4-stjernet hotel. Det ligger supercentralt i det franske kvarter og ud til
Duftenes flod (“Huong Giang” floden). Lige ved hotellet ligger en del spisesteder, cafeer og
småbutikker, og her bør man slentre en kortere eller længere indsnusning-af-atmosfæren-tur
om aftenen. Der er få minutters gang til store Dong Ba Marked og til byens skulpturpark med
underfundige værker. Værelserne er store, nydeligt indrettet og alle med aircondition, safetybox
og balkon med riverview. Hotellets personale udstråler vietnamesisk servicemindness og er
på stikkerne. Blandt hotellets faciliteter er swimmingpool og en restaurant, hvor vi kan indtage
morgenmaden og kaffen på terrassen med vue til Duftenes flod.
Læs om hotellet på: www.centuryriversidehue.com

TROPICAL BEACH HOI AN RESORT (Hoi An)
4 stjernet - Deluxe Gardenview værelse
Fem km fra det gamle handelskvarter og Hoi Ans hyggelige bycentrum ligger Tropical Beach
Resort ved Cua Dai stranden. Et perfekt udgangspunkt for vores 5 dage/4 nætters ophold ved
landets mest charmerende by, samtidigt med vejret i Midtvietnam byder på 30 grader og solrigt
vejr (sjældent regn). Rejseprogrammet giver hele 3 hele fridage her (og 4 hele fridage såfremt
man fravælger besøg i Hue), hvor vi kan slappe af på resorttets private strand, ved stedets
swimmingpool eller læse en bog på terrassen. Vil man ind til byen på fridagene kan man leje
en cykel eller anvende resorttets shuttle-bus, der kører gratis til/fra byen. Vi tilbyder endvidere
3 udflugter under opholdet i Hoi An.
Læs om resorttet på: http://tropicalbeachhoianresort.com

HUONG SEN HOTEL (Ho Chi Minh City)
3+ stjernet - Deluxe værelse
Hotellet ligger på Dong Khoi Street, som er lige “midt i midtbyen”. Med Notre Dame Katedralen
i den ene ende af gaden og Saigon River i den anden af gaden. Dong Khoi Street er kendt for
sine restauranter, cafeer, butikker, men også små shops med et stort udvalg af silkestoffer og
andre artifacts. En parallelgade fra Dong Khoi ligger hovedstrøget med rådhuset. Værelserne
har alle de faciliteter man har brug for, og der er en fin swimmingpool på toppen af hotellet.
Morgenmaden kan indtages både indendørs og ude på en stor tagterrasse på 7. etage med
vue til det økonomiske tigerspring Vietnam - og især Ho Chi Minh City - oplever i øjeblikket, og
som udmønter sig i flere og flere højhuse. Huong Sen er det perfekte udgangspunkt for både
sightseeing og aftenbylivet, som er lige på den anden side af hotellets udgangsdør.
Læs om hotellet på: www.huongsenhotel.com.vn

MEKONGLODGE (Mekongdelta)
3+ stjernet - Bungalow værelse
En skøn, skøn lodge - et mekongsk landsted. Grønt, tropisk og idyllisk, og andre eksotiske
superlativer kan tilegnes dette sted. Mekonglodge har en umiddelbare skønhed som rammer
én, lige fra det øjeblik man ankommer og træder indenfor på stedets parcel. Stenbelagte stier
snor sig rundt gennem en frodig have til fine 1-etages bungalows omgivet af beplantning og
palmetræer. Placeringen lige ved Mekongfloden, og udsigten til bådenes forbifart ude på
vandet bringer synlig aktivitet til stedet, og kolorit til morgenmaden og aftensmaden på
restaurantens terrasse, hvorfra man har udsyn til floden. Man bliver så at sige nemt ramt af
den afslappethed som præger stedet. Vi har 2 nætter her, men når vi forlader Mekonglodge
ville mange nok have ønsket at det var dobbelt så mange overnatninger.
Læs om lodgen på: www.mekonglodge.com

