
Vietnam Combi

Eksperter i eventyr



VIETNAM COMBI TOUR
Fra asiatisk storbykultur i Hanoi og Ho Chi Minh City til 
utrolige naturoplevelser i bjergområdet Mai Chau, i Halong 
bugten og i Mekong-deltaet. Fra indblik i fortidens storhed 
i kejserbyen Hue over mødet med traditionerne hos de 
etniske minoriteter og til pengenes  synlige indtog i Vietnams 
metropoler.

Vietnam Combi Tour er en kombination mellem en klassisk 
kulturrejse med besøg af de største attraktioner i Nord-, Midt- 
og Sydvietnam og en lettere aktiv ferie med små cykelture i 
bjergrige egne.

Pris: kr. 21.500,- per person i delt dobbeltværelse 
Overnatning: 3* & 4* hoteller samt Deluxe båd i Halong bugten
Rejsedato: 8. - 23. april 2017 
Antal deltagere: Turen gennemføres ved minimum 10 deltagere og maksimum 20 deltagere.

      16 DAGES RUNDREJSE MED DANSK REJSELEDER

Dag 1: Afrejse fra København   
Check-in i Københavns lufthavn  ved 
eftermiddagstid og afrejse med Emirates via 
Dubai til Hanoi.

Dag 2: Hanoi    
Ankomst til Hanoi lufthavn. Vi modtages af 
guiden og kører til vores hotel i byen. Efter 
check-in er der tid til et bad og lidt hvile.  
Senere går vi til vanddukketeatret 
(og ser en forestilling) og bagefter til 
aftensmadsrestauranten gennem den gamle 
bydel med de smalle gader, der er opkaldt 
efter de varer man i tidernes morgen handlede 
med. Her foregår familieforretningernes 
salg i husets forreste rum og på fortovet, hvor 
de synes i skarp konkurrence om pladsen 
med gadekøkkener, frisører, frugthandlere, 
skomagere og andre, der bare skal bruge et par 
kvadratmetrer for at have en lille butik kørende. 
3* Skylark  Hotel - Deluxe værelse (A)

Dag 3: Hanoi   
Byrundtur på små 10 km. Det er tid til at sætte 
jer op på cyklerne og selvom trafikken kan virke 
lidt kaotisk, så lærer man hurtigt at begå sig 
via intuition og hensynsfuld kørsel – ligesom 
vietnameserne. Første besøg er hos Vietnams 
landsfader Ho Chi Minh. Han er balsameret og 

lagt i et glassarkofag til synlig beundring om den 
tidligere præsident, der kæmpede for Vietnams 
uafhængighed. 

Vejen ligges forbi præsidentpaladset, der 
oprindeligt blev bygget til guvernøren for 
det dengang fransk koloniserede Indokina 
og går videre ned til Ho Chi Minhs pælehus. I 
vil overvære en lille koncert og kommer forbi 
pagoden på en søjle, inden cykelturen går til 
det fredfyldte Litteraturtempel, der er Vietnams 
første universitet, hvor datidens embedsmænd 
blev uddannet.

Efter frokost ser vi stedet med vragdelene fra 
det nedskudte B52 fly. Stumper fra et af de 
bombefly fra julebombardementerne fra 1972, 
hvor amerikanerne ville vise viljestyrke og tvinge 
de kommunistiske nordvietnamesere tilbage 
til fredsforhandlingerne. Fredsaftalen mellem 
Nordvietnam og USA blev indgået i januar 1973. 
Der returneres til hotellet og resten af dagen er til 
egen disposition. Man kan tage en spadseretur i 
det gamle kvarter,  det lokale marked eller få en 
forfriskning på cafeen ved Hoan Kiem Søen. 
3* Skylark Hotel - Deluxe værelse  (M,F)

Dag 4: Hanoi – Halong-bugten                                                                             
I oplever fælles morgen gymnastik ved Hoan 
Kiem søen inden afgang til Halong by, hvorfra 
der sejles med en 1. klasses junke (båd) ud i 
Halong-bugten, hvor over 3.000 kalkstensbjerge 
i særegne formationer rejser sig op gennem 
havoverfladen. Ombord serveres det bedste mad 
med alt godt fra havet. I besøger fiskerfamilier, 
der bor i små landsbyer på vandet, der bliver 
mulighed for at sejle i kajak eller svømme 
lidt i bugten - og bare nyde de fantastiske 
omgivelser fra bådens åbne dæk eller indendørs 
opholdsområde. 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. Deluxe Junke - 2-pers. kahyt  (M,F,A)

Dag 5: Halong - Hanoi  
Vandets klukken mod båden og udsigt til de 
grønklædte kalkstensbjerge gør det til en skøn 
morgen, hvor de friske kan dyrke Tai Chi med 
en instruktør eller blot opleve dagen tage sin 
begyndelse. Junken sejler til en drypstensgrotte 
inden brunch buffeten serveres samtidigt med at 
der sejles tilbage mod land. Der gås fra borde ved 
11-tiden og I køres til Hanoi med ankomst hen på 
eftermiddagen. Resten af dagen er på egen hånd. 
3* Skylark Hotel - Deluxe værelse  (Brunch)

Der er lagt vægt på at opleve Vietnams mangfoldighed og 
med et varieret program, hvor store seværdigheder krydres 
med lokale, særprægede  attraktioner. Men turen er også 
tilrettelagt således, at der på rejserutens destinationer bliver 
tid til at opdage og opleve disse steder på egen hånd.

Der cykles cirka hver anden dag på rundrejsen, i et adstadig 
tempo og med stop undervejs, så alle kan være med. De fleste 
af cykelturene er mellem 10-14 km lange og to ture er på 
godt 20 km (der er mulighed for at køre med bus i stedet for 
at cykle på disse to ture). Der kræves således ikke specielt god 
form for at deltage på rejsen.



Dag 6: Hanoi - Mai Chau  
Med kombineret kørsel i bus og pen let gåtur 
gennem smukke dale og bakker mod Mai 
Chau. Her bor nogle af de mere end 50 etniske 
minoritetsgrupper i Vietnam. Kontrasten fra 
det moderne Hanoi er slående og på sin vis 
fascinerende. Her i den grønne Mai Chau-dal 
lever minoriteterne Muong og Hvid Thai’erne, et 
stille og simpelt liv, der på flere måder minder 
om en livsstil, der for jer ligger flere hundrede 
år tilbage. I pælehusene bor flere generationer 
sammen med husdyr under gulvbrædderne. 

Ud på eftermiddagen indkvarteres I på en 
3* Ecolodge. Lodgen - som arkitektonisk er 
inspireret af den lokal etniske byggestil med små 
huse på pæle - lever fuldt ud op til rejsegæsters 
krav til faciliteter og komfort på de smukt 
dekorerede og lyse værelser. Charmen ved stedet 
og ikke mindst en hyggelig fornemmelse af at 
bo i lille bygd a la en minoritetsstamme, er ikke 
til at tage fejl af. Inden aftensmaden cykles  der 
en lille tur ud i landskabet og for at få et indtryk 
af området.    
3* Mai Chau Ecolodge - Deluxe værelse (M,F,A)

Dag 7: Mai Chau                                     
Om formiddagen cykles der rundt i de 
billedskønne naturomgivelser mellem rismarker 
og kalkstensbjerge. Der hilses på de lokale folk, 
som er på vej til markerne eller allerede står 
foroverbøjet og er i gang. Ris sås typisk i marts 
og april måned - afhængigt af temperaturerne. 
Så er I heldige, vil I opleve mange folk i markerne 
i gang med at udplante risstråene. Såning af 
ris kræver megen manpower. Oftest står 4-8 
personer i en linje og stikker rødderne i jorden 
overdækket med vand. 

I kommer ligeledes igennem en række 
landsbyer og gør stop når vi støder på noget 
opsigtsvækkende eller noget særligt lokalt. 
Frokost undervejs. Om eftermiddagen er I 
tilbage på lodgen, og her kan I deltage i en lille 
madlavningsintro, lære at væve efter traditionel 
vis, eller tage en ekstra cykeltur på egen hånd.   
3* Mai Chau Ecolodge - Deluxe værelse  (M,F,A)

Dag 8: Mai Chau - Hanoi - Hoi An                                                                    
Efter morgenmad gås der en tur på nogle 
mindre stier mellem rismarker og grønklædte 
kalkstensbjerge. Efter et bad, check-ud og frokost 
på lodgen køres I til Hanoi lufthavn. Der flyves 
til Danang i Centralvietnam og herfra med bus 
30km til den charmerende gamle handelsstad 
Hoi An - som i manges øjne er Vietnams 
skønneste by.      
4* Thanh Binh Riverside Hotel - Standard vær. (M,F) 

Dag 9: Hoi An   
Dagen er fri til egen disposition.   
4* Thanh Binh Riverside Hotel - Standard vær. (M)

Dag 10: Hoi An   
Dagen i dag kommer I tæt på nogle af de 
befolkningsgrupper, der udgør Vietnams rygrad 
og oplever hvordan bønder og fiskere arbejder 
på markerne og floderne omkring Hoi An. Der 
cykles ud af byen og ad mindre veje passeres 
rismarker med arbejdende folk og vandbøfler 
spændt for ploven. I landsbyen Tra Que 
forevises I hvordan mange grønstager og friske 
krydderurter dyrkes. Der cykles videre gennem 
det landllige opland til Thu Bon floden, hvor I går 
ombord på en båd.

Mange familier i de små landsbyer ernærer 
sig ved fiskeri enten med kuttere ude i det 
Sydkinesiske hav på flerdagsture eller ved mere 
simpel fiskeri på floden. Det er sidstnævnte, som 
I får lejlighed at se og forsøge jer med – bl.a. 
manuel hæve/sænke-fiskenet, et særligt kastenet 
og prøve at ro en sivkurvsbåd, som fiskerne 
bruger til mindre ture på vandet. Båden ligger til 
i skygge i de høje siv, hvor der spises en utrolig 
lækker fisk og skaldyrs-frokost.

Der køres tilbage til byen og I tager en 
spadseretur rundt i Hoi An´s centrale bydel, 
der bærer præg af de kinesiske, japanske, men 
også franske købmænd, der siden 1500-tallet 
har slået sig ned her. I besøger fujian-kinesernes 
forsamlingshus, der er dedikeret til havgudinden 
Thien Hau og ligger vejen forbi et over 200 år 
gammelt købmandshjem, hvor et familiemedlem 

vil vise jer rundt. I ser den overdækkede japanske 
bro, der forbinder den japanske og kinesiske 
bydel.    
4*Thanh Binh Riverside Hotel-Standard vær. (M,F) 

Dag 11: Hoi An - Hue   
Idag tages bussen til Hue - den gamle kejserby 
og tidligere hovedstad fra 1802 - 1945. Hue 
bærer et tydeligt royalt præg med de mange 
bygningsværker skabt af de 13 kejsere i Nguyen-
familien. 

Efter frokost tager I afsted på 2 hjul på en jævn 5 
kilometres tur til Thien Mu pagoden, der udover 
at være det mest hellige buddhistiske sted i Hue 
også giver god mulighed for at få et indblik i 
munkenes liv og skifte bekendtskab med den 
største religion i Vietnam. Bagefter køres der til 
kejsercitadellet & -paladset, hvorfra den sidste 
kejser i Nguyen dynastiet, Bao Dai, abdicerede 
den 30. August 1945. Voldgraven, den høje 
ydermur, paladset og de mange smukke 
bygninger, hvor kejserne og deres familie boede, 
efterlader en tydelig fornemmelse om den royale 
storhedstid.     
4* Century Hotel - Deluxe Riverview værelse (M,F) 

Dag 12: Hue   
Med forhjulet rettet mod vest triller I ud til 
mausoleerne for kejserne Khai Dinh og Minh 
Mang. Kejserne var oftest selv bygherrer på deres 
begravelsespladser. Khai Dinhs mausoleum er 
arkitektonisk inspireret af europæisk byggestil, 
men virker en smule bombastisk i dette 
bakkede landskab. Byggeriet var dyrt og lang 
tid undervejs. Først 5 år efter hans død stod 
det færdigt, hvilket man forstår når man ser 
dekorationen på hans ærespalads “Thien Dinh”. 
Videre til Minh Mangs mausoleum, den mest 
produktive af alle kejsere i Nguyendynastiet. 
Kejserens begravelsesmonument er på 
smukkeste vis integreret med naturen.

Eftermiddagen er til fri disposition, men for 
dem som har lyst, cykles der en tur rundt i 
kejsercitadelområdet. Her ligger et privat 
boligkvarter, hvor kejserens ansatte boede.     



INKLUDERET I PRIS

•	 Fly	og	lufthavnsskatter:	København	-	
Hanoi / Ho Chi Minh - København m. 
Emirates via Dubai.

•	 Bidrag	til	Rejsegarantifonden

•	 Al	indenrigstransport	i	Vietnam	i	bus	
og fly Hanoi- Danang og Hue- Ho 
Chi Minh City inkl. lufthavnsskatter

•	 Pension:	13	x	Morgenmad,																		
1 x Brunch, 11 x frokost og    
6 x aftensmad.                                      

•	 Overnatning	:	12	nætter	på	3*	&	4*	
hoteller, 1 nat i 2-pers. kahyt med 
bad/toilet på 1-klasses båd i Halong 
bugten .

•	 Alle	aktiviteter	&	entreer	i	program	
inklusive cykel på cykeldage

•	 Lokale	engelsktalende	
vietnamesiske guider

•	 Dansk	rejseleder	med	omfattende	
kendskab til Vietnam 

IKKE INKLUDERET I PRIS

•	 Drikkevarer	og	ikke	nævnte	måltider	

•	 Drikkepenge	til	lokale	guider	&	
chauffører. Beregn ca. kr. 450,- per 
person.

•	 Rejseforsikringer

BEMÆRK

•	 Enkeltværelsestillæg:	kr.	3.730,-		
Kan spares ved at dele værelse med 
deltager af samme køn når muligt

•	 Der er ikke visumpligt på denne 
rejse

•	 Mulighed	for	at	forlænge	turen.	
Forlængelsesgebyr på kr. 450,- plus 
forlængelsens pris.  Begrænset 
pladser. Visumpligt ved forlængelse.

•	 Provinstilslutning	til	København.				
Ring og hør nærmere.

•	 De	nævnte	hoteller	anvendes	som	
udgangspunkt for turen. Der kan 
dog forekomme ændringer til andre 
hoteller med tilsvarende standard.

•	 Der	tages	forbehold	for	trykfejl,	
ændringer i valutakurser samt nye 
eller forhøjede skatter og afgifter.

•	 Antal	rejsedeltagere:	10-20	personer

Den stemningsfulde bydel - mellem den indre 
og ydre citadelmur - virker nærmest som en by i 
byen.      
4* Century Hotel - Deluxe Riverview værelse (M,F) 

Dag 13: Hue - Medkongdelta                                          
Fly til Ho Chi Minh og fra lufthavnen køres I 
videre til Mekong deltaet - først med bus og 
så med båd til Mekong Lodge. Hotellet passer 
arkitektonisk til deltaets landlige stemning med 
1-plans huse og grønne omgivelser. 

I cykler i et roligt tempo ud i de naturlige 
omgivelser og besøger et traditionelt bygget 
Mekong hus, gør stop ved en frugthave og 
passerer små entreprenører. Der er tid til at stå af 
cyklen, når I støder på noget opsigtsvækkende 
eller særlig lokalt. Mekong området går i 
folkemunde under navnet Vietnams riskammer, 
da man flere steder kan høste ris op til tre gange 
om året. 

Tilbage på Mekong Lodge er der tid til et bad 
inden aftensmaden. Hvad er mere vietnamesisk 
og hygggeligt end at sidde udendørs på en 
tropeaften i Mekong deltaet med udsigt til floden 
og lyden af cikaderne?   
3* Mekong Lodge - Bungalow (M,F,A)

Dag 14: Mekongdelta - Ho Chi Minh 
Bådtur til Cai Be, som har et mindre flydende 
marked. I går i land ved små familie foretagender, 
der laver lokale specialiteter. I tager bussen 
til Ho Chi Minh City og efter frokost besøges 
Genforeningspaladset. Det tidligere 
præsidentpalads for de sydvietnamesiske 
præsidenter mellem 1954 - 1975, hvor landet 
var delt i et kommunistisk Nordvietnam og 
et kapitalistisk Sydvietnam. Da amerikanerne 
militært trak sig ud i 1971 og neddroslede 
den økonomiske støtte i 1973 var skriften for 
Sydvietnams skæbne skrevet. Sidste bastion, Ho 
Chi Minh City (før Saigon), faldt 30. april 1975.

Tilbage i byen ser I den kendte udstilling om 
Vietnam-krigen, hvor billederne viser krigens 
barske virkelighed. Vejen går også forbi det 
gamle Posthus, som er et smukt arkitektonisk 
levn fra den franske kolonitid. 

Turens sidste aftensmåltid nydes på en udendørs 
restaurant beliggende på toppen af en 18 
etagers bygning i centrum. Nyd maden og den 
gode udsigt over byens skyline.    
3* Huong Sen Hotel - Deluxe værelse (M,F,A)

Dag 15: Ho Chi Minh - Afrejse                                                                         
I dag skal I ud til Cu Chi tunnelerne, som 
var et tunnelsystem, hvor de vietnamesiske 
modstandsfolk, Viet Cong’ene, skjulte sig og 
hvorfra de udførte overraskelsesangreb på 
amerikanerne i Saigon. Tunnelsystemet, der 
rummede hospitalsstuer, køkkener, mødelokaler 
og ammunitionslagre, er over 250 km langt 
og nogle steder i 3 etager. Vi får chancen for at 
kravle rundt i tunnelerne, dog i en særlig udvidet 
udgave. Udgravningen i stenhårdt lerjord og 
guerilla-soldaters ophold i tunnellernes mørke, 
underjordiske rum og gange står som en 
symbolsk manifestation på disse menneskers 
vilje til at opnå selvstændighed.

Tilbage i byen ved frokosttid er der tid til selv at 
gå på opdagelse inden transfer til lufthavnen 
midt på eftermiddagen. Der er et par værelser 
med sen check-ud til rådighed, så I om 
eftermiddagen på skift kan gå i bad. Transfer til 
lufthavnen og flyafgang.  (M,F)

Dag 17: Ankomst København    
Der ankommes til Københavns lufthavn, Kastrup. 
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