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VIETNAM & CAMBODJA
18 DAGES RUNDREJSE MED DANSK REJSELEDER

glassarkofag til minde om præsidenten, der 
kæmpede for Vietnams uafhængighed mod 
Japan, Frankrig og USA. Vi kommer forbi 
præsidentpaladset og Ho Chi Minhs simple 
pælehus, hvorfra strategierne for kampen mod 
Sydvietnam blev lagt. Vejen går forbi pagoden 
på en søjle og det fredfyldte Litteraturtempel, 
der var Vietnams første universitet. Datidens 
lærere og embedsmænd blev uddannet og gik til 
eksamen her. Efter frokost er der tid til at opleve 
hovedstaden på egen hånd. For dem som har 
lyst går rejselederen en stemningstur rundt i de 
snævre handelsgader i det gamle bykvarter. 
3+ stj. Mon Regency Hotel-Delux vær. (M,F)  
 
Dag 4: Hanoi – Halong bugten 
Vi oplever indbyggernes fælles morgengymnastik 
ved Hoan Kiem søen inden afgang til Halong by. 
Herfra sejler vi med en junke (båd) ud i bugten, 
hvor over 3.000 kalkstensbjerge i særegne 
formationer rejser sig op gennem havoverfladen. 
 
Vores båd Oriental Sails har en anden rute 
end flertallet af bådene i Halong, og sejler 
ud til Bai Tu Long-området, hvor der er færre 
både og mere uforstyrret natur. Vi kommer 
forbi fiskerfamilier, der bor i en landsby på 
vandet og der er mulighed for at låne en kajak, 
svømme i bugten - og bare nyde de fantastiske 

omgivelser fra båden. Junken kaster anker i en 
klippeindhyllet bugt. Inden aftensmaden er der 
tid til en drink på dækket, mens mørket sænker 
sig og gør klipperne til mørke ujævne silhuetter. 
Oriental Sails Cruise, 2-personers kahyt (M,F,A). 
 
Dag 5: Halong bugten - Sapa 
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 inden frokost, der serveres 
samtidigt med at båden sejler mod land. Vi går 
fra borde ved 12-tiden og kører til Hanoi, hvor vi 
om aftenen tager nattog til Sapa. 
Nattog - seng i 4-pers. sovekupe med aircon. 
Ingen andre personer end vores gruppes 
deltagere sover i de bookede kupeer (M,F,A). 
Muligt med egen sovekupe. Tillæg 330/person 
 
Dag 6: Sapa 
Efter ankomst til banegården og morgenmad, 
kører vi til søndagsmarkedet i Bac Ha. Det er 
provinsens største marked og søndag er en stor 
markedsdag - ja vel nærmest ugens festdag 
på disse kanter. Her kommer minoritetsfolkene 
fra de fjerntliggende, isolerede dale til Bac 
Ha for at handle og ikke mindst møde og 

M = Morgenmad, F = Frokost, A = Aftensmad, 
inkluderet i prisen/programmet hvor angivet.  
 
Dag 1: Afrejse København 
Flyafgang fra København med Emirates kl. 14.20 
via Dubai til Hanoi og fuld forplejning undervejs. 
 
Dag 2: Ankomst Hanoi  
Vi modtages i lufthavnen og 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. Efter checkin på hotellet 
i centrum, skal vi på tur i en cykelrickshaw 
rundt i den gamle bydel. Her foregår meget af 
familieforretningernes produktion på fortovet.  
 
Vejnavnene angiver hvilke produkter der laves 
og sælges i gaden. Nogle veje har bevaret dette 
særpræg, mens moderne erhverv har trængt 
sig ind i andre gader. Senere opleves ligeledes 
en forestilling af vanddukketeater - en gammel 
vietnamesisk teaterform. Bagefter aftensmad. 
3+ stjernet Mon Regency Hotel - Delux vær. (A)  
 
Dag 3: Hanoi 
Byrundtur. Vi besøger landsfaderen Ho Chi 
Minhs mausoleum. Han ligger balsameret i et  

INKLUSIV I PRISEN 
+ Fly Emirates København-Hanoi/Phnom Penh-København 
+ Alle morgenmad, 12 x frokost og 7 x aftensmad. 
+ 3+ & 4 stjernede hoteller & Deluxebåd i Halong. 
+ Alle udflugter og entreer til alle nævnte seværdigheder. 
+ Transport i Vietnam & Cambodja med fly, tog, bus & båd. 
+ Dansk rejseleder og lokale guider. 
 
EKSKLUSIV I PRISEN & BEMÆRK 
- Drikkevarer, rejseforsikringer & visum til Cambodja (230). 
- Drikkepenge til lokalguider og chauffører (beregn 450). 
! Forbehold for trykfejl, ændringer i valutakurser, skatter og  
  andre forhold, Vietnam Travels ikke har indflydelse på. 
! Enkeltværelsestillæg 3.500.

blander orientens mystik sig med modernitet og fremskridt 
de 2 lande gennemgår i disse år. Det er fascinerende 
og inspirerende hvordan disse på mange måder 
traditionsbundne folkefærd - udstråler tro på fremtiden og 
gæstfrit tager imod udenlandske gæster. 
 
I rejseprogrammet er der lagt vægt på afveksling i 
de seværdigheder og aktiviteter, som vi skal opleve 
undervejs. Således blandes pulserende asiatiske storbyer, 
naturoplevelser i Sapa og sejltur med overnatning på båd 
i Halong bugten - med fortidens vingesus fra den franske 
kolonitid, gamle dage i handelsstaden Hoi An og ikke 
mindst Angkortemplerne fra Khmerfolkets storhedstid.

Men nutiden suser forbi os overalt på rejsen, når 
vietnameserne og cambodjanerne drøner afsted på 
motorcykel for at indhente det forsømte og få del i disse 
landes opadgående velstand. Vi får indblik i deres 
dagligdag på markedet, i rismarken, på floderne og ikke 
mindst på de indlagte udflugter ud i oplandet og de landlige 
områder - alt sammen i forsøget på komme hele vejen 
rundt og se kontrasterne.

MERE INFORMATION OM RUNDREJSEN
Læs udførligt dagsprogram, læs om vejret, rejselederen, 
rejseruten, hoteller og m.m. på www.vietnamtravels.dk 

AFGANG
08. januar - 25. januar 2023

HOTELSTANDARD 
3+ & 4 stjernet hoteller & Delux PLUS båd i Halong bugten

PRIS PR. PERSON
25.900

 

INTRODUKTION AF REJSEN 
Tag med Vietnam Travels på en spændende rundrejse 
med dansk rejseleder til Vietnam og Cambodja. Her 

ANTAL DELTAGERE
10 - 22 rejsedeltagere

PÅ DENNE RUNDREJSE KAN DU GLÆDE DIG TIL: 
+ Erfaren dansk rejseleder som har boet i Vietnam, og guidet  
   mange rundrejser til både Vietnam og Cambodja.  
+ God programstruktur med sightseeing & tid på egen hånd. 
+ Vi bringes i flere af byerne rundt med cykelrickshaw og 
   motorcykelrickshaw - en transportform som er en  
   oplevelse i sig selv og får os rundt til de lidt mindre gader. 
+ Særlige udflugter i Hoi An og i Siem Reap hvor vi kommer  
   ud i landlige områder og oplever almindelige folks hverdag. 
+ Dage i det bjergrige Sapa, hvor vi møder stammefolk og 
   besøger det store søndagsmarked for de etniske grupper.



snakke med hinanden. Man fornemmer en 
ophøjet stemning i blandingen af kvindernes 
gensynsglæde og pludren, mændenes kaffesnak 
på de interimistiske cafeer og ikke mindst ivrig 
diskussion og prutten om prisen på tobak, plastik 
sandaler, lokale fødevarer, husdyr og billige 
smuglervarer fra Kina.

Det er virkelig en speciel oplevelse med 
en markedsgade fyldt med handlende og 
farveklædte stammefolk. Udover de folkeslag 
vi senerehen møder i Sapa vil vi på markedet 
også støde på folk fra de etniske grupper Giay, 
Black H´Mong, Nung og Phu La. Er man heldig 
vil man blive budt på en smagsprøve af en lokal 
risbrændevin med tilbud om at købe en 1 liter 
for 10 kroner eller en hurtig hårklipning for 12 
kroner. På dagens udflugt besøger vi en landsby 
for minoritetsgruppen Tay, og har en flot sejltur 
på Chai floden inden vi ankommer til Sapa. 
4 stj Sunny Hotel-Delux Mountain vær. (M,F,A)

Dag 7: Sapa 
Vi starter dagen med en gåtur rundt i Sapas 
gader og forbi markedet, hvor grønsager 
kommer ind fra oplandet, friskslagtet grise - 
hængende over bagsædet på en motorcykel 
- køres helt hen til slagtebordene, hvor kvinderne 
står klar til at partere og sælge kødet. Vi kommer  
også omkring byens centrale plads.  
 
Med bus kører vi en halv time for at nå den 
højst beliggende vejstrækning i Vietnam kaldet 
“Heavens Gate” med fantastiske viewpoints over 
dale og bjergtinder. Her tager naturen sig ud 
fra sin smukkeste side med et grønt og frodigt 
landskab med bjerge, jungle, risterrasser, dale 
med rindende floder og små landsbyer med de 
mange farvestrålende etniske minoriteter, der 
lever i disse fjerne egne. 
 
Vi går en mindre strækning gennem et tropisk 
skovområde, og langs med Golden Stream til vi 
kommer frem til Kærlighedens vandfald. Senere 
besøger vi nogle små landsbyer, hvor nogle af 
mange bjergstammer bor. I mange af husene - 
med lertrampet gulv, trævægge og eternittag og 

et par ildsteder som eneste varmeelement - lever 
2 og 3 generationer sammen. De ernærer sig 
ved de ris og grønsager de selv dyrker, ved jagt 
og broderier, som sælges til markedet og turister.  
 
Oftest er mødet med især kvinderne et kulørt 
bekendtskab. Mange går klædt i traditionelle 
dragter i indigoblå eller røde farver, broderet 
med mønstrer og kantbånd. I landsbyerne Chu 
Va og Ban Bo stifter vi bekendtskab med Flower 
H’Mong, Lu og Thai-grupperne, hvoraf de største 
grupper taler både vietnamesisk og deres eget 
stammesprog. 
4 stj Sunny Hotel - Delux Mountain vær. (M,F) 
 
Dag 8: Sapa - Hue  
Vi kører i bus fra bjergrige Nordvietnam tilbage til 
Hanoi, hvorfra vi flyver til Hue i Midtvietnam.  
Kejserbyen Hue bærer et tydeligt royal præg 
med bygninger skabt af de 13 kejsere i Nguyen-
familien, som regerede i Vietnam fra 1802-1945 
og valgte Hue til landets nye hovedby.

Den 1. kejser Gia Long i Nguyen-dynastiet tog 
de første spadestik til hvad der med tiden skulle 
blive et storslået kejsercitadel, og afspejle at 
Vietnam stod foran en ny æra. I morgen tager 
vi på sightseeing til Hues største UNESCO-
anerkendte attraktioner fra et kejserdømme, der  
endte med at blive landets sidste. 
4 stj. Century Hotel-Delux Riverview vær. (M,F,A) 

Dag 9: Hue 
Efter morgenmad kører til mausoleerne for to 
af kejserne i Nguyen-dynastiet, Khai Dinh og 
Minh Mang. 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”.  
 
I bus videre til Minh Mangs mausoleum, som var 
den mest produktive af alle kejsere i Nguyen-

slægten. Kejserens begravelsesmonument 
er på smukkeste vis integreret med naturen. 
Vi kommer også omkring Hues kirkegård, 
hvor mange familiebeslægtede til det gamle 
kejserdømme er stedt til hvile. Det er samtidigt 
en af Vietnams største kirkegårde. Den centrale 
snoede vej bugter sig godt 4 km med grave 
på begge sider, næsten så langt øjet rækker. 
Nogle af store farverige gravsteder, som 
ligner miniature-templer, fortæller historien om 
personer højt i samfundshierarkiet.  
 
Senere besøger kejserpaladset. Mens 
kejserdømmet eksisterede, var det kun 
kejserfamilien, hoffets ansatte og særligt 
inviterede, der havde adgang til den indre 
kejserby. Bag den inderste paladsmur besøger vi 
mange smukke bygninger, der efterlader èn med 
fornemmelse af den tidligere royale storhedstid: 
Det højeste harmonis palads, de store ritualers 
gård, kejserfamiliens huse og ærestempler. Midt 
på eftermiddagen er vi tilbage på hotellet, og har 
resten af dagen til at opleve Hue på egen hånd.  
4 stj. Century Hotel - Delux Riverview vær. (M,F) 
 
Dag 10: Hue - Hoi An 
Vi starter ved Thien Mu pagoden, hvor vi får 
indblik i munkenes liv og stifter bekendtskab 
med Vietnams største religion, buddhismen. 
Undervejs på køreturen mod Hoi An skal vi på 
en 1,4km kabelbanetur op og opleve Vietnams 
nyeste attraktion ”Golden Bridge” på toppen 
af Truong Son bjergkæden. Her besøges den 
franskudseende middelalderby Bana Hills. Ud 
på eftermiddagen ender vi i skønne Hoi An, som 
mange rejsende kategoriserer som Vietnams 
mest charmerende by. Vi får nogle dejlige dage 
her, og har god tid til at nyde byen, da der er 3 
nætter indlagt i programmet. 
4stj. Thanh Binh Riverside Hotel-Delux vær (M,F) 
 
Dag 11: Hoi An 
På dagens sightseeing rundt det gamle 
bykvarter og lægger vi vejen forbi Fujian-
kinesernes forsamlingshus og et over 200 år 
gammelt købmandshjem, hvor en af familiens 
medlemmer vil vise os rundt. Vi skal se den 



overdækkede japanske bro der forbinder den 
japanske og kinesiske bydel, og kigger indenfor 
hos et lille tekstilsted, og forevises processen fra 
udtrækningen af de fine silketråde fra pupperne 
til de færdige tekstiler.  
 
Ligeledes spadserer vi en næsten skjult lokal 
sti i et private boligkvarter, hvor vi får kik ind i 
byboernes liv, som vitterligt leves side-om-side 
med naboerne. Hoi An kaldes også skræddernes 
by, og mange tidligere gæster er blevet fristet til 
at få nye fine klæder lavet præcist efter mål. Der 
er tid om eftermiddagen til at kigge rundt og finde 
en god skrædder. Alternativt kan man gå med 
rejseleder ned til flodpromenade-gaden. 
4stj. Thanh Binh Riverside Hotel-Delux vær (M,F) 
 
Dag 12: Hoi An 
I dag får vi et indblik i lokallivet, som det leves 
i smålandsbyerne og i de landlige egne tæt 
på Hoi An. Udflugten starter med en bådtur 
ud til en større og beboet ø. Vi besøger et 
bådbyggersted, hvor de fremstiller træbåde.  
Herefter begynder vi på en let 9 kilometers 
cykeludflugt rundt i øens helt flade opland, hvor 
vi får indblik i de lokales daglige gøren og laden. 
Der gøres flere ophold undervejs ved private 
hjem, hvor et, to eller tre familiemedlemmer er 
i gang med at fremstille sivkurvsbåde, måtter, 
risbrændevin, træskærerarbejder eller forbereder  
vietnamesiske specialiteter til salg på markedet 
 
Tempoet er roligt og der gøres stop når vi 
kommer forbi andre 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. 
Efter en god frokost hos en lokal familie inden vi 
sejler tilbage ad Son Thu floden tilbage til Hoi An.   
(cykel kan erstattes med kørsel på bagsædet af 
en scooter med erfaren chauffør uden merpris). 
4stj. Thanh Binh Riverside Hotel-Delux vær.(M,F) 

Dag 13: Hoi An - Siem Reap 
Da vi først har flyafgang om aftenen til 
Cambodja, er der god tid til at snuse rundt i Hoi 
Ans hyggelige gader med købmandshuse bygget 

dengang udenlandske handelsfolk bosatte 
sig i byen. I de historiske rammer findes nu 
restaurationer, gallerier, tehuse og butikker. Der 
er også tid til en tur til stranden eller en cykeltur. 
Sidst på eftermiddagen transfer til lufthavn og fly 
til Siem Reap, som er kendt for Angkortemplerne 
- et 30 km² stort område der rummer mere end 
50 templer opført over en periode på knap 
600 år. Mange af templerne rummer en sand 
uovertruffenhed og er et bygningsmæssigt bevis 
på Khmerfolkets storhed fra 9. - 15. århundrede.
4stj Somadevi Hotel - Deluxe Poolview vær. (M) 
 
Dag 14: Siem Reap 
I et roligt tempo og med vinden som behagelig 
aircondition i den - fortil og i siderne - åbne 
motorcykelrickshaw ser vi de centrale 
arkitektoniske perler i den klassiske Khmer 
arkitektur: Angkor Thom Sydport, Bayon, 
Baphuon og Elefanternes terrasse. Efter 
frokost er det så tid til at tabe kæben, når vi 
besøger Angkor Wat – Sydøstasiens største 
religiøse bygningsværk og et af verdenens 
menneskeskabte vidundere. Ud over 
forbavselsen over Angkor Wats storslåethed 
imponeres man ligeledes over, hvor fantasifuldt 
og detaljeret denne kultur var i udførelsen af 
dette enorme tempelkompleks.  
 
Senere kommer vi til jungletemplet Ta Prohm, 
hvor træerne praktisk er vokset på og henover 
bygningen og på sin vis tilbageerobret den 
plads, som tidligere civilisationer tog fra junglen 
til at bygge templet. Aftenen byder på mad og 
underholdende optræden når Phare besøges. 
Denne organisation uddanner unge fattige 
cambodjanere i forskellige livsfærdigheder, bl.a.. 
i akrobatik og scenekunst. Efter aftensmaden 
her hos Phare skal vi se en optræden, som er en 
blanding af en teaterfortælling og akrobatik. Vi 
bliver vidner til et fantastisk show.  
4stj Somadevi Hotel-Deluxe Poolview vær(M,F,A) 

Dag 15: Siem Reap - Phnom Penh 
Udflugt til en lille by lige uden for Siem Reap, 
hvor vi får indblik i livet på landet. Overtro har 
et stærkt tag i en del cambodjanere, som tror, 
at guder og ånder har medindflydelse på deres 

skæbne her på jorden. Og i landsbyernes 
templer og pagoder beder de til at overjordiske 
skabninger, og får munkens velsignelser i 
henhold til at bringe lykke til familien og give 
vand og vejr til et godt høstudbytte. Efter frokost 
kører vi til Phnom Penh. Byen er præget af den 
franske kolonitid med brede boulevarder og 
palæer, der på charmerende vis blander sig med 
karakteristiske templer og moderne byggestil. 
4stj Somadevi Hotel-Deluxe Poolview vær. (M,F)

Dag 16: Phnom Penh 
Vores rundtur begynder med besøg i det royale 
paladsområde, hvor den nuværende konge 
Norodom Sihamoni bor. Vi ser Chan Chaya 
Pavillonen og Kroningshall’en. I samme område 
findes Sølvpagoden, hvor gulvet er dekoreret 
med over 5.000 sølvfliser. Her står en guld 
Buddha dekoreret med 9.584 diamanter og 
andre unikke kunstskatte. 
 
Phnom Penh åbenbares for os, når vi 
i en cykelrickshaw kører rundt i byens 
gader og gør stop ved Wat Phnom, 
Uafhængighedsmonumentet og arkitektoniske 
bygningsværker fra den franske kolonitid bl.a. Le 
Royal Hotel, Banegården og Nationalbiblioteket. 
Vi ruller forbi Grand Central Marked med chance 
for en god handel af cambodjansk håndarbejder 
eller kopier af kendte mærkevarer. Aftensmaden 
indtages på det historisk kendte FFC. 
4 stjernet Ohana Hotel - Deluxe værelse (M,F,A)
 
Dag 17: Phnom Penh - Afrejse  
Om formiddagen dykker vi ned i Cambodjas 
mørke historiekapitler med besøg af Tuol Sleng 
fængselsmuseum og bagefter Killing Fields, 
som er et mindested for ofrene fra Khmer Rouge 
rædselsregime. Formiddagens rundtur foregår 
med motorcykelrickshaw, og kommer vi gennem 
et privat boligkvarter en af storbyens forstæder. 
Der er også tid til at slappe af ved hotellets pool, 
tage på nationalmuseet eller gå på shopping. 
Flyafgang sent om aftenen med Emirates via 
Dubai til København. (M)  
 
Dag 18: Ankomst Danmark 
Flyankomst til København kl. 12.20. 
 
 
Detaljeret beskrivelse af dag-til-dag-program 
forefindes på vores hjemmeside.

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

Urbakkevej 4 
8450 Hammel 
Cvr. 27525954 



REJSERUTE VIETNAM & CAMBODJA



DANSK REJSELEDER PÅ AFGANGEN 08. JANUAR - 25. JANUAR 2023: BO
Bo er næsten vietnameser. Han taler vietnamesisk, 
er vietnamesisk gift og har qua 14 års arbejde og 
ophold i Vietnam en enorm viden og personlig  
erfaring om sociale, kulturelle, politiske og familie- 
mæssige facetter af landet. Samtidigt har han  
gennem årene haft afstikkere til Cambodja og 
guidet her. 
 
Som tidligere underviser er han vant til at fortælle 
og sætte perspektiv på tingene - som person er 
han lutter smil og energi, og har et væld af  
personlige historier og anekdoter som sætter 
ekstra krydderi på hans ture. Bo har stået i spidsen 
for mange rejser i både Vietnam og Cambodja.

Rigtig mange tak til vores rejseleder Bo. Han var helt igennem en fortræffelig turguide - både med indsigt,  
fortællermåde og personlig udstråling som var meget åben og imødekommende.  
Sten & Jette, Vietnam & Cambodja Rejse, Januar 2020. 

 
Vores rejseleder Bo var helt fantastisk - altid velforberedt og informerende med en god portion humor.
Jørgen & Ruth, Vietnam & Cambodja Rundrejse, Januar 2020 
 

SUPER med Bo som rejseleder. Han var helt utrolig god. 
Kirsten & Svend Aage, Vietnam Emotion Rundrejse, Februar 2020
 

Bo skal have SÅ meget ros. Det hele klappede perfekt, timing og ikke mindst information om landet, befolknin-
gen, og de seværdigheder vi så og oplevede undervejs på denne flot sammensatte rundrejse. Guidens humor og 
sociale indstilling havde en afsmittende eftekt på gruppen. 
Susanne & Vagn, Vietnam Emotion Rejse, Februar 2019

Bo er meget vidende og en god fortæller. De få små situationer som jo altid opstår når 20 mennesker er  
undervejs blev løst smertefrit og hurtigt. Det var en fornøjelse med den facon Bo arrangerede alt på, og i fint  
samarbejde med lokalguiderne. Bo var meget imødekommende. 
Birger & Ulla, Vietnam Emotion Rejse, Februar 2019

TIDLIGERE GÆSTERS TILBAGEMELDING PÅ BO

GUIDER PÅ VIETNAM & CAMBODJA



FEEDBACK PÅ REJSEPROGRAMMET

På trods af turens fysiske længde og relativ korte tid, så oplevede vi en fantastisk veltilrettelagt tur med en super 
engageret guide, og en meget veloplagt rejsegruppe. Føler at vi har set det hele, uden at tiden forsvandt i fnidder.  
Tusinde tak til Bo, gæsterne omkring os, og selvfølgelig den store motor i Hammel. 
Signe & Søren, Vietnam & Cambodja, Februar 2020

Turen var rigtig god, og vi tænker at ikke den kan gøres bedre!! Vi har ikke på vores tidligere rejser ud i verdenen 
oplevet så forskelligartede steder og byer som på denne rejse til Vietnam og Cambodja. Hver by og hvert sted på 
rejseruten var næsten som at komme til et nyt land. Og sikker et gadeleben der er morgen, middag og aften....
Ane & Gunner, Vietnam & Cambodja, Februar 2020 
 

Et KÆMPE stort tak for en dejlig tur med en suveræn rejseleder.
Henny & Paul, Vietnam & Cambodja, Februar 2020 

Suveræn rejse - godt arrangeret - slet ingen ventetid.  
Bjarne & Annamari, Vietnam & Cambodja, Februar 2019

 
Turen levede 100% op til vores forventninger. I særdeleshed jere arrangerede restaurantionsbesøg inkl. afsked-
smiddag og aftensmaden hos Phare. Og så var gruppen ikke så stor, hvilket gjorde at vi alle lærte hinanden at 
kende undervejs. Det giver en ro, et fællesskab og en samhørighed, som ikke kan skabes ved grupper på 30 eller 
flere. Jeg har beskrevet det meste på min hjemmeside til at alle der gider se det.  
Per & Gitte, Vietnam & Cambodja, Marts 2018

GÆSTERS TILBAGEMELDING PÅ REJSEN VIETNAM & CAMBODJA 



MON REGENCY HOTEL (Hanoi)
3+ stjernet - Deluxe værelse
Mon Regency et af de bedste 3 stjernede hoteller i Hanoi set i forhold til placering, værelses-
standard 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 mere 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 mere om båden på: www.orientalsails.com/cruises/oriental-sails

HOTELLER PÅ RUNDREJSEN

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, safety-
box og balkon med riverview. Stedets 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

SUNNY MOUNTAIN HOTEL (Sapa)
3+ stjernet - Deluxe Mountainview værelse
Dette superdejlige hotel ligger i hvad man kan kalde “downtown” Sapa. På den anden side af 
hoveddøren passerer en af byens centrale gader, og således er kaffebarer, restauranter og 
specialbutikker indenfor få skridt rækkevidde. På denne hovedvej vil man støde ind i nogle af 
de farverige etniske minoritetsfolk fra bjergområderne, som kommer ind til Sapa for at handle 
eller afsætte varer. Sunny Mountain er indrettet med rummelige værelser med et skandinavisk 
look i form af lyse vægge og megen af interiøret holdt i lyst træ. Vi har booket mountainview 
værelser hvor man kigger over mod Fansipan bjerget som med sine 3143 meter er Vietnams 
højeste. Stedets fasciliteter byder med opvarmet swimmingpool, spa og lobby med åben pejs. 
Læs mere om hotellet: www.sunnymountainhotel.com



HOTELLER PÅ RUNDREJSEN

OHANA PALACE HOTEL (Phnom Penh)
4 stjernet - Deluxe værelse
Dette 4-stjernet hotel er et perfekt sted i byen. Det ligger et stenkast fra Tonle Sap floden og 
byens promenadegade Sisowath Boulevard med al dens bymæssige leben, som man når med 
få skridt. Men lige netop placeret så tilbagetrukket at man på hotellet ikke har alt postyret fra 
selvsamme hovedgade. Så når vi går ud af hoteldøren og til højre ligger byens hyggelige  
restaurationer lige om hjørnet. På hotellet finder vi gode værelser med alle tænkelige faciliteter, 
en god swimmingpool og en fin restaurant på bygningens øverste etage. Her kan vi nyde en 
drink på terrassen om aftenen og samme sted indtages morgenmaden med vue udover byen 
og floden.  
Læs mere om hotellet: www.ohanahotelpp.com/en/index.php

SOMADEVI ANGKOR RESORT & SPA (Siem Riep)
4 stjernet - Deluxe Poolview værelser
Lækkert 4 stjernet hotel i Siem Rieps centrum. Hotellet er placeret i det franske kvarter og i kort 
gåafstand til old market som beregnes som byens midtpunkt. Her findes cafeer, restaurationer 
og gadeboder med lokale delikatesser, snacks og friskpresset juice og shakes. På Somadevi 
nyder vi Deluxe værelserne, der har alt hvad man kan forlange - endda en balkon med vue til 
poolen. Der er fint udvalg i morgenmadsbuffeten med både kontinentale og asiatiske retter, og 
kokke som tilbyder frisklavet scramblet eggs eller omelet. Endvidere har hotellet en dejlig stor 
swimmingpool, som man lige kan tage en dukkert i efter et varmt besøg ved Angkor templerne. 
Vores aften med dinner med samtidig forestilling af Apsara dans foregår i hotellets gårdhave. 
Læs mere om hotellet: www.somadeviangkor.com

THANH BINH RIVERSIDE HOTEL (Hoi An)
4 stjernet - Deluxe Poolview/Riverview værelse 
Thanh Binh Riverside er et Hoi Ans nyere hoteller. Det er placeret lige ved floden, og med 4 
stenkast til hjertet af Hoi An har det en perfekt beliggenhed. Vi kommer således nemt og hurtigt 
til/fra hotellet og den gamle bydel, hvor man uvilkårligt er den meste tid, når man opholder sig 
og går rundt i Hoi An. Værelserne er på 40m2 og udstyret med luksus faciliteter plus en balkon, 
hvor man kan hygge sig om aftenen. Vores værelser er booket på den bedste side af hotellet, 
nemlig den fløj som vender ud mod floden og stedets poolområde. På Thanh Binh Riverside 
findes spa og en stor swimmingpool omkranset af liggestole og små sofaer, hvorfra der ikke er 
langt til stedets udendørs cafe, som tilbyder kolde drinks, snacks og forskellige måltider.  
Læs mere om hotellet på: www.thanhbinhriverside.com


