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VIETNAM GRAND TOUR II
Turen er det bedste af vores klassiske rundrejser, tilføjet en hel 
fridag i Hoi An og Hanoi, samt halve fridage i Hue, Dalat og 
Ho Chi Minh City - så der er plads i programmet til at opdage 
disse byer på egen hånd og dermed tid til at fornemme pulsen, 
stemningen og livets gang disse steder. 

Endvidere afsluttes turen med nogle dages badeferie i kystbyen 
Phan Thiet. Hotel standarden på rejsen er 4* & 5*, heraf er det 
historiske hotel Saigon Morin i Hue og det 5* Sofitel Plaza i 
Ho Chi Minh City, der er at betragte som attraktioner der bør 
ligges oveni rejseprogrammets seværdigheder.

Pris: fra kr. 26.100,-  per person i dobbeltværelse ved badeafslutning på 4* Blue Ocean Resort 
Pris: fra kr. 27.400,-  per person i dobbeltværelse ved badeafslutning på 5* Anantara Resort 
Hotelstandard: 4* & 5* hoteller & 1. klasses båd i Halong bugten & 3* Mekongdelta lodge

Rejsedato: 12. februar - 4. marts 2017

21 DAGES RUNDREJSE MED DANSK REJSELEDER

Dag 1: Afrejse København 
Check ind i Københavns lufthavn. Der flyves med 
Emirates eller Qatar Airways via Dubai/Doha til 
Hanoi med ankomst den følgende dag (dag 2). 
 
Dag 2: Ankomst Hanoi  
I modtages af den lokale guide i lufthavnen 
og køres til centrum af Hanoi. Byen rummer en 
forunderlig arkitektur. Her står de franske palæer, 
boulevarder og grønne åndehuller i kontrast 
til buddhistiske pagoder, snævre gyder og den 
hektiske trafik. Der checkes ind på hotellet med 
tid til lidt afslapning, inden der om aftenen er 
vanddukketeater - en 1.000 år gammel unik 
vietnamesisk teaterform.    
4* Lan Vien hotel - Deluxe værelse (A) 
 
Dag 3: Hanoi 
Byrundtur med besøg ved landsfaderen Ho Chi 
Minhs mausoleum. Han ligger balsameret i en  
glassarkofag til minde om den tidligere 
præsident, der kæmpede for Vietnams 
uafhængighed mod Frankrig, Japan og USA. 
Vejen lægges forbi præsidentpaladset, der blev 
bygget til guvernøren for det dengang fransk 
koloniserede Indokina. Herefter går I videre 
ned til Ho Chi Minhs simple pælehus, hvorfra 
strategierne for kampen mod amerikanerne i 
Sydvietnam blev lagt. I kommer forbi pagoden 

Som rejseland byder Vietnam på det hele og på turen 
oplever I de store naturmæssige, historiske, arkitektoniske og 
kulturelle seværdigheder. De klassiske turistmål kombineres 
med små særprægede attraktioner bl.a. vanddukketeater, 
madlavningskursus, besøg hos små familie foretagender og 
etniske minoriteter, samt en bonde- & fiskertur - i forsøget på 
at give et bredt indblik i nutidens Vietnam.

Den største oplevelse bliver dog uden tvivl mødet med de 
smilende vietnamesere, der åbent modtager udenlandske 
gæster - alt imens det vietnamesiske køkken bliver et eventyr 
i sig selv.

på én søjle og det fredfyldte Litteraturtempel, 
der var Vietnams første universitet. Datidens 
embedsmænd og lærere blev uddannet og gik til 
eksamen der.  
 
Efter frokost besøges vragdelene fra det 
nedskudte B52 fly - stumper fra et af de 
bombefly fra bombardementerne i julen 
1972, hvor amerikanerne ville vise viljestyrke 
og tvinge nordvietnamesere tilbage til 
fredsforhandlingerne i Paris. 

I passagersædet af en cykelrichshaw køres 
I rundt i den gamle bydel, hvor meget af 
familieforretningernes produktion foregår på 
fortovet. Vejnavnene angiver hvilke produkter 
der produceres og sælges. Nogle veje har bevaret 
dette særpræg, mens moderne erhverv har 
trængt sig på i andre gader.   
4* Lan Vien hotel - Deluxe værelse (M,F) 
 
Dag 4: Hanoi 
På en let gåtur om formiddagen kommer I rundt i 
byens gamle kvarter og indånder atmosfæren fra 
sammensuriet af mennesker og aktivitet. Vietnam 
er kendt for et smagfuldt køkken, og i dette 
virvar af menneskelig virkelyst, kigger I nærmere 
på den vietnamesiske madkolorit på markeder, 
små restauranter og de gamle madkoners 

gadekøkkener med mulighed for smagsprøver. 
Eftermiddagen er fri til oplevelser på egen hånd. 
Man kan selvfølgelig springe gåturen over, og få 
en hel fridag i hovedstaden. 
4* Lan Vien hotel - Deluxe værelse (M)

Dag 5: Hanoi – Halong bugten 
Der er 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 leje en kajak eller svømme 
lidt i bugten - eller bare nyde de fantastiske 
omgivelser fra junkens 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 mørke ujævne silhuetter. 
1 klasses junke - 2-pers. kahyt m. bad/toilet(M,F,A) 
 
Dag 6: Halong - Hue 
Vandets klukken mod båden og udsigt til de 
grønklædte kalkstensbjerge giver en skøn 
morgen, hvor de friske kan dyrke Tai Chi med 
en instruktør eller blot opleve den gryende 
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morgen tage sin begyndelse. Junken sejler til 
en drypstensgrotte inden brunch buffeten, der 
serveres samtidigt med at der sejles tilbage mod 
land. Der gås fra borde ved 11-tiden og køres 
med bus til Hanoi og senere på dagen tages flyet 
til Hue. 
4+* Saigon Morin  hotel- Deluxe  Riverview (B, A) 

Dag 7: Hue 
Efter morgenmaden kører I 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 Nguy-
enslægten. Kejserens begravelsesmonument 
er på smukkeste vis integreret med naturen.
Efter frokost er resten af dagen fri. For dem som 
har lyst, cykler vi sidst på eftermiddagen en tur-
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+* Saigon Morin Hotel-Deluxe Riverview vær (M,F) 
 
Dag 8: Hue - Hoi An    
Dagens sightseeing starter ved Thien Mu 
pagoden, hvor vi får indblik i munkenes liv og 
stifter bekendtskab med landets største religion, 
buddhismen. Bagefter til kejserpaladset. Mens 
kejserdømmet eksisterede, var det kun kejser-
familien, hoffets ansatte og særligt inviterede, 
der havde adgang til den indre kejserby. Bag den 
inderste paladsmur finder man mange smukke 
bygninger, der efterlader èn med fornemmelse 
af den tidligere royale storhedstid: Det højeste 
harmonis palads (kejserpaladset), de store ritual-
ers gård, ærestempler m.m. Efter frokost i en flot 
restaurant i citadellet køres I til den charmerende 
handelsby Hoi An. Efter hotel check-in går I en 

tur gennem den gamle bydel, og ender ved 
aftensmadsrestauranten, hvor en kok vil instruere 
jer i hvordan man tilbereder et par vietnames-
iske retter, som spises bagefter i det tilstødende 
restaurantlokale.     
4* Hoi An Historic Hotel - Deluxe værelse (M,F,A)

Dag 9: Hoi An 
Fridag. Mulighed for en afslappende dag ved 
stranden eller en aktiv dag i eller omkring byen. 
4* Hoi An Historic Hotel - Deluxe værelse (M) 
 
Dag 10: Hoi An 
I dag får I et indblik i livet som farmer og 
fisker. Sammen med en vietnamesisk familie 
cykler (også muligt med transport i minibus) 
I til Tra Que lige udenfor Hoi An og forevises 
hvordan landsbyens mange grønsager og friske 
krydderurter dyrkes. Senere sejler I ad Thu 
Bon floden. Mange familier i de små landsbyer 
ernærer sig ved simpelt fiskeri langs floderne. 
I får lejlighed til at se og forsøge jer med – bl.a. 
manuel sænke/hæve-fiskenet, et særligt kastenet 
og ro en tur i en sivkurvsbåd, som fiskerne bruger 
til mindre ture på vandet.  

Efter en dejlig frokost ombord, tilbage til byen 
og det gamle bykvarter hvor I lægger vejen forbi 
Fujian-kinesernes forsamlingshus, et tekstilsted 
og et over 200 år gammelt købmandshjem, hvor 
en af familiens medlemmer vil vise jer rundt. 
I skal se den overdækkede japanske bro, der 
forbinder den japanske og kinesiske bydel.   
4* Hoi An Historic Hotel - De Lux værelse (M,F)

 
Dag 11: Hoi An - Dalat 
Fly til Dalat, der til forveksling ligner en fransk 
bjergby med mange palævillaer, som blev bygget 
under den franske kolonitid. Efter flyankomst ser 
I Datanla-vandfaldet, og stiger ombord i Dalats 
svævebane, der giver et flot view over området 
og samtidigt bringer jer ind til byen. Frokosten 
er på en fornem restaurant i en eksklusiv 
bolig-enklave bygget til de tidligere franske 
koloniherrers højtstående folk. Der besøges 
desuden et undervisningsted for børn.    
4* Dalat Saigon Hotel - Deluxe værelse (M,F,A)

Dag 12: Dalat   
Byrundtur med start ved Vietnams sidste kejsers 
sommerresidens, der blev bygget for at kejser 
Bao Dai kunne slappe af, slippe for lavlandets 
varme og gå på storvildtjagt her i højlandet. I  
ser også Hang Nga House, der er en blanding af 
museum og hotel, men mest ligner et troldeslot. 

Ikke langt herfra kører I med militærjeeps op på 
toppen af bjerget, Lang Biang, hvorfra I har en 
fantastisk udsigt over dalene, bjergene og byen. I 
besøger ligeledes en af de 54 etniske minoriteter 
i Vietnam, Lat stammen, og får et indblik i 
deres liv og hverdag, der på mange måder 
ikke har ændret sig i hundrede år.   
Fri efter frokost med tid til selv at opdage byen 
og som start kunne man få sig en vietnamesisk 
kaffespecialitet, nemlig iskaffe med espresso-
shot, kondenseret mælk og isterninger på en 
af cafeerne nær markedsgaden. For dem som 
har lyst arrangeres en guidet gåtur til et privat 
boligområde som udover - et indblik i lokallivets 
gang - også fortæller en arkitektonisk historie 
med de mange franske villaer og vietnamesiske 
art-deco huse.    
Udenfor det fastsatte program bliver der 
mulighed for at høre musik i en lille kældercafe 
i den villa, som efter sigende HKH Prins Henriks 
franske familie ejede, da hans familie drev 
forretning og boede i Vietnam.   
4* Dalat Saigon Hotel - Deluxe værelse (M,F)

 
Dag 13: Dalat - Mekongdelta 
Fly til Ho Chi Minh City og videre til Mekongdelta. 
Mekongområdet går i folkemunde under navnet 
Vietnams riskammer, da man flere steder kan 
høste ris 3 gange om året. Vi bor på 3 stjernet 
Mekonglodge - et hotel, som arkitektonisk passer 
til deltaets landlige stemning med 1-plans huse 
og grønne omgivelser. I et roligt tempo cykler I 
ud i landskabet og gør stop ved en frugthave og 
passerer private kvarterer og små entreprenører. 
Der er tid til at stå af cyklen, når I støder på noget 
opsigtsvækkende eller særlig lokalt. (Muligt at 
sidde på bagsædet af en scooter, som kører med 
gruppen - i gruppens rolige tempo).
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INKLUDERET I PRIS

•	 Fly	København	-	Hanoi/Ho	Chi	Minh	-	
København m. Qatar Airways via Doha 
eller Emirates via Dubai.

•	 Al	transport	i	Vietnam	i	bus,	båd	og	 
3 indenrigsflyvninger.

•	 Pension:	17	x	Morgenmad,	1	x	Brunch,	
10	x	frokost	og	7	x	aftensmad	inklusiv	
madlavningskursus.

•	 Overnatning	på	4*	&	5*	hoteller,													
1. klasses junke i Halong bugten & 3* 
Mekongdelta lodge. 

•	 Alle	aktiviteter	&	entréer	i	programmet.

•	 Engelsktalende	vietnamesiske	guider.

•	 Dansk	rejseleder	med	omfattende	
kendskab til Vietnam.

•	 Visum	til	Vietnam	kr.	550,-	per	person 
 

IKKE INKLUDERET I PRIS

•	 Drikkevarer	og	måltider	ikke	nævnt.	

•	 Drikkepenge	til	lokale	guider & 
chauffører (beregn ca. kr. 450,- per 
person)

•	 Forsikringer	(kan	bestilles	hos	os). 

BEMÆRK

•	 Enkeltværelsestillæg:	kr.	7.420,-	på	 
4* resort og kr. 8.900,- ved 5* resort 
i Phan Thiet. Kan spares ved at dele 
værelse med deltager af samme køn, 
såfremt muligt.

•	 Mulighed	for	at	forlænge	turen.	Kontakt	
os for nærmere info.

•	 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, nye eller 
forhøjede skatter og afgifter.

•	 Antal rejsedeltagere: min. 10 - maks. 25

Tilbage på lodgen er der tid til et bad inden 
aftensmaden. Og hvad er mere vietnamesisk 
og hyggeligt end at sidde her udendørs en 
tropeaften i Mekongdeltaet med udsigt til floden 
og til lyden af cikaderne.   
3* Mekonglodge - Bungalow værelse (M,F,A)

Dag 14: Mekongdelta - Ho Chi Minh City 
Bådtur til Cai Be, som har et mindre flydende 
marked. Vi går i land og besøger små 
familieforetagender, der specialiserer sig i at 
lave frugtslik, produkter lavet af kokosnød og 
popkorn lavet af ris. Senere sejler I ned ad den 
travle Mekongflod og ind i de mindre kanaler, 
bl.a. i en sampan-båd, hvor I kommer tæt på 
landsbyens hverdagsliv. I gør stop undervejs og 
kommer forbi et traditionelt bygget Mekong-
hus, som har været ejet af samme familie i flere 
generationer. Der serveres en god frokost i 
private rammer.

Bagefter kører I til Ho Chi Minh City - en metropol 
med knap 10 mill. indbyggere og landet mest 
moderne by. Fri efter hotel check ind. Har I lyst, 
kan man tage med rejselederen til en udendørs 
bar på toppen af et af midtbyens højhuse og 
nyde en drink samt den spektakulære udsigt.  
5* Sofitel Plaza Hotel-Superior Cityview vær. (M,F)

 
Dag 15: Ho Chi Minh City 
Dagens program starter med bustur til de 
berygtede Cu Chi tunneler. Tunnelsystemet - 
hvor de vietnamesiske modstandsfolk Viet Cong 
skjulte sig og udførte overraskelses-angreb på 
amerikanerne - er 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. 
Efter frokost besøges Genforeningspaladset, 
det tidligere palads for de sydvietnamesiske 
præsidenter mellem 1954 - 1975, hvor landet 
var opdelt i et kommunistisk Nordvietnam og 
et kapitalistisk Sydvietnam. Da amerikanerne 
militært trak sig ud og neddroslede den 
økonomiske støtte i 1973 var skriften for 
Sydvietnams skæbne skrevet. Den 30. april 
1975 faldt den sidste bastion, Ho Chi Minh City, 

da tropper med kampvogne brød gennem 
gitterporten og afsatte General Minh (også 
kaldet 43-timers præsidenten). Bagefter besøges 
det kendte museum der udstiller fotos, som viser 
Vietnam-krigens barske virkelighed. Det er tid til 
at nyde gruppens sidste aftensmåltid sammen. 
5* Sofitel Plaza Hotel-Superior Cityview vær. (M,F,A)

Dag 16: Ho Chi Minh City - Phan Thiet 
Fri til efter frokosttid til at opdage Ho Chi Minh 
City på egen hånd. For dem som har lyst, kan 
man efter morgenmaden gå med den danske 
rejseleder på en stemningstur med midtbyens 
virvar som kulisse. Gåturen kommer bl.a. omkring 
til	den	gamle	amerikanske	ambassade,	Biotexo	
Financial Tower, markeder, det gamle franske 
posthus og med stop ved en kaffebar.  

Klokken 13 siger I farvel til den danske rejseleder 
og kører i bus til badebyen Phan Thiet med den 
vietnamesiske guide, som har været sammen 
med gruppen siden dag 13. Der er lagt op til 
afslutning med afslapning - nyde solen, vandet 
og fordøje turens mange indtryk. Området 
byder også på muligheder for gode lange 
gåture langs stranden og cykelture til et par 
mindre seværdigheder. Indkvartering på enten 
4* eller 5* resort med swimmingpool og privat 
strandområde lige ned til det Sydkinesiske hav. 
4* Blue Ocean Resort  - Gardenview Bungalow (M) 
5* Anantara - Deluxe  værelse (M) 
 
Dag 17-19: Phan Thiet 
Dagene er til fri disposition. 
4* Blue Ocean Resort  - Gardenview Bungalow (M) 
5* Anantara - Deluxe  værelse (M) 
 
Dag 20: Phan Thiet – HCMC lufthavn - Afrejse 
Om eftermiddagen busafgang til Ho Chi Minh 
City lufthavn. Med dejlige rejseminder i bagagen 
flyves der via Doha /Dubai med Qatar Airways/
Emirates til København. (M,F) 
 
Dag 21: Ankomst Danmark  
Ankomst til Københavns lufthavn, Kastrup.
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