
Vietnam  special
sommertur

Eksperter i eventyr



VIETNAM SOMMER TUR
Dette er vores lidt specielle grupperejse, men på individuel basis 
– forklaring følger. Oversøiske flybilletter, turens rute, hoteller 
og al transport er fastlagt og booket. Nogle dage er programsat 
med byrundture og udflugter med engelsktalende guide, hvor 
man følges med andre danske rejsegæster, som har bestilt denne 
rejse. Det individuelle består i at mange dage på rejsen er til egen 
disposition. 

I rejseprogrammet er der lagt vægt på at I skal opleve Vietnams 
store kontraster, som åbenbares ved forskelligheden i rejsens 
destinationer, attraktioner og aktiviteter. Rundrejsen indeholder 
guidede udflugter til de kendte seværdigheder i hovedstaden 
Hanoi, kejserbyen Hue og metropolen Ho Chi Minh City. 

Pris for rejse 01. - 20. juli 2018 med Emirates:              17.100 per person i dobbeltværelse eller tripleværelse.
Pris for rejse 08. - 28. juli 2018 med Turkish Airlines:  16.600 per person i dobbeltværelse eller tripleværelse. 
Rejserute:  Hanoi - Halong bugten - Hoang Su Phi - Hue - Hoi An - Mekongdelta - Ho Chi Minh City

RUNDREJSE MED ENGELSKTALENDE  REJSELEDER

Dag 1: Afrejse København                                  
Afrejse med fly til Hanoi, hvor man lander den 
følgende dag (dag 2) .

Dag 2: Ankomst Hanoi                                                  
Ankomst til Hanoi. I modtages af guiden og køres 
til jeres hotel i byen. Efter hotel check-in er resten 
af dagen til egen disposition. Hotellet ligger midt 
i den gamle bydel og en spadseretur eller en tur 
i rickshaw giver mange oplevelser og indtryk 
fra den forunderlige arkitektur og den megen 
udendørs aktivitet. Mange mennesker i Vietnam 
har deres daglige gøren og laden på gader og 
stræder.             
3* Mon Regency Hotel 

Dag 3: Hanoi                                                      
Byrundtur. I 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 amerikanere. Vejen 
lægges forbi præsidentpaladset, der blev 
bygget til guvernøren for det dengang fransk 
koloniserede Indokina. I går videre ned 
til Ho Chi Minhs simple pælehus, hvorfra 
strategierne i kampen mod amerikanerne 
i Sydvietnam blev lagt. I besøger også 
pagoden på en søjle inden I tager videre til 

Litteraturtemplet, der betragtes som Vietnams 
første universitet. Datidens embedsmænd 
og lærere blev uddannet og gik til eksamen 
her. Efter frokost skal I på tur i cykelrickshaw 
rundt i de snævre gader i det gamle kvarter. 
Her foregår meget af familieforretningernes 
produktion på fortovet. Vejnavnene angiver 
hvilke produkter der laves og sælges i gaden. 
Bagefter er resten af eftermiddagen til egen 
disposition.    
3* Mon Regency Hotel  (M,F,)

Dag 4: Hanoi – Halong bugten                                
Bus til Halong by, hvorfra der sejles med en 
traditionel junke (båd) ud i Halong bugten, hvor 
3.000 kalkstensbjerge i særegne formationer 
rejser sig op gennem havoverfladen. I kommer 
forbi fiskefamilier, som bor i små landsbyer på 
vandet, går på opdagelse i drypstensgrotter og 
nyder de fantastiske omgivelser. 

Der bliver mulighed for at gå op til toppen af 
Titov klippen med udsigt over bugten inden 
der smides anker i en lille klippeindhyllet bugt. 
Her kan man tage sig en dukkert, slappe af på 
dækket, mens mørket sænker sig over Halong-
bugten.     
Deluxe Junke - 2-pers. kahyt (M,F,A)

Dag 5: Halong bugten - Hanoi                    
Vandets klukken mod båden og udsigten til 
de grønklædte kalkstensbjerge giver en skøn 
morgen.  For de friske er der mulighed for at 
springe i vandet og tage sig lille svømmetur eller 
sejle af sted i kajak mod Luon hulen og videre til 
Skildpaddeøen. Brunch og sidst på formiddagen 
landgang og med bus til hotellet i Hanoi med 
ankomst ud på eftermiddagen. Resten af dagen 
er til egen disposition.   
3* Mon Regency Hotel  (Brunch)

Dag 6: Hanoi - Hoang Su Phi   
Tidlig afgang (med frokost undervejs) til Hoang 
Su Phi landsby, der er beliggende i et afsides 
smukt, grønt og frodigt bjergområde med jungle, 
risterrasser, dale med rindende floder og små 
landsbyer med de mange farvestrålende etniske 
minoriteter, der lever i disse fjerne egne. Hoang 
Su Phi landsby ligger Ha Giang provinsen. Her 
bor der 23 forskellige og ofte meget farverigt 
klædte bjergstammer, herunder Tay, Nung, 
Man Ta Pan, de langskørtede Yaos og Red Dzao.
Dagene i Hoang Su Phi er til fri disposition 
og fra eco lodgen kan man gøre kortere eller 
længere vandreture i nogle af Vietnams mest 
fantastiske naturområder. I programmet er 
inkluderet trekkingture med guide dag 7 og dag 
8. Omgivelserne omkring Pan Hou Village Eco 

Men turen bringer jer til fjerne egne i Nordvietnam med en 
fantastisk natur beboet af forskellige etniske minoritetsfolk. Her 
skal I bo på et eco lodge, som få danske turister tidligere har 
besøgt.

Flere oplevelser venter i Halong bugten med overnatning på båd 
og på udflugten til Mekongdeltaet. Plus alt det I vil se på turens 
halve og hele fridage. Ved Vietnams skønneste by Hoi An er der 
indlagt 4 hele dage til afslapning og stranddage på et lækkert 4* 
resort (muligt at opgradere til 5* resort).

Der tilbydes desuden forskellige udflugtmuligheder på 
fridagene i Hoi An, hvis man ønsker lidt adspredelse fra 
strandlivet.



logde er balsam for sjælen, men stedet tilbyder 
også urtebad i trækar og traditionel massage. 
2* Pan Hou Village Ecolodge (M,F,A)

Dag 7: Hoang Su Phi   
Dagen er til fri disposition, men der arrangeres 
to trekkingture med guide som man kan tilslutte 
sig: En trekking tur på henholdsvis 3-4 timer og 
en trekkingtur på 6-7 timer.   
2* Pan Hou Village Ecolodge (M,F,A)

Dag 8: Hoang Su Phi   
Dagen er til fri disposition, men der arrangeres 
to trekkingture med guide som man kan tilslutte 
sig: En tur på henholdsvis  3-4 timer og en tur på 
6-7 timer, som går ad andre ruter end på dag 7. 
2* Pan Hou Village Ecolodge (M,F,A)

Dag 9: Hoang Su Phi - Hanoi - Hue 
Busafgang først på formiddagen til Hanoi, 
hvor der bliver lidt tid til at suge de sidste 
indtryk til sig af Hanoi’s gamle bydel 
og spise aftensmad. Senere køres I til 
banegården og stiger på toget - bedre kendt 
som Genforeningsekspressen iht. at toget 
undervejs til jeres næste rejsedestination 
kejserbyen Hue kører henover den gamle 
grænsedragning fra dengang landet var delt 
i det kommunistiske Nordvietnam og det 
kapitalistiske Sydvietnam. Ingen andre end 
rejsegruppens deltagere sover i de bookede 
kupeer. 
Nattog i 4-personers sovekupe med a/c (M,F) 
Option: Mulighed for egen sovekupe eller fly 
Hanoi-Hue og hotelovernat. Se BEMÆRK

Dag 10: Hue                                                                                                
Morgenmad med frugt og smurte baguettes 
nydes i kupeen inden I triller ind i Hue først 
på formiddagen. Fra banegården med bus til 
kejsercitadellet. Voldgraven og de høje mure, 

hovedporten, paladset og de mange smukke 
bygninger, hvor kejserne og deres familie boede, 
efterlader en tydelig fornemmelse af den royale 
storhedstid. Efter det franske kolonistyres fald i 
august 1945 måtte den sidste kejser i Nguyen-
dynastiet abdicere her i kejsercitadellet, tvunget 
af kommunistiske sejrsherrer, som ikke ønskede 
en royal og historisk magtfigur som modpol til 
det socialistiske styre. I fortsætter til Thien Mu 
Pagoden. Her får I et indblik i munkenes liv og 
stifter nærmere bekendtskab med buddhismen - 
den største religiøse trosretning i Vietnam. 

Pagoden har på flere måder en særlig betydning. 
Lykke-og-Nåde-tårnet er byens vartegn og 
flere protestaktioner mod forskellige tiders 
politiske styrer har haft sit udgangspunkt 
her. Bl.a. kørte munken Thich Quang Duc i 
1958 til Saigon (nutidens Ho Chi Minh City) 
og i protest mod den religiøse undertykkelse, 
lavede en selvafbrændingsaktion i et af byens 
store gadekryds. Den blå Austin han kørte i til 
Saigon står udstillet i garagen. Efter frokost 
er der check-in på hotellet og resten af 
eftermiddagen fri til selv at opleve byen. Gå 
en tur gennem det franske kvarter ned mod 
banegården eller en rundtur på det livlige 
Dong Ba marked. 
4* Century Hotel (M,F)

Dag 11: Hue    
Fridag. Byen byder på flere spændende 
seværdigheder, museer og kunstgallerier. 
Ligeledes er det interessant at gå eller cykle 
rundt i citadelområdet - bydelen omkring 
kejserpaladset, hvor kejserens ansatte boede. 
 
Option: Cykeltur med guide gennem 
forstæderne og oplandet ud til 
gravmausoleerne for to af kejserne i Nguyen-
dynastiet, nemlig Minh Mang (den længst 

siddende kejser) og Khai Dinh (det senest 
byggede mausoleum). Udflugtens pris er 390 
og inkl. cykel, guide, frokost og entrebilletter. 
4* Century Hotel (M)

Dag 12: Hue - Hoi An                         
Bus til Hoi An, som er Vietnams skønneste 
by. Byens centrale kvarter - med de gamle 
et- og toetagers handelshuse bygget af 
udenslandske handelsfolk i 1700 tallet 
- er utrolig stemningsfyldt. I dag finder 
man gallerier, værksteder, restaurationer, 
købmandsgårde og skræddere i disse 
historiske rammer. Hoi An er rejsens 
badedestination, hvor I har 5 nætter/4 hele 
dage ved et baderesort ved stranden små 
fem kilometer fra den gamle bydel. Der er 
gratis shuttlebus til/fra resortet og byen. De 
næste 4 fridage kan I slappe af og bade ved 
swimmingpool eller ved den dejlige strand, 
hvor der er liggestole forbeholdt hotellets 
gæster. Får man nok af sol og badning, kan 
I nemt cykle en tur, gå rundt i byen med 
sightseeing, shopping eller afslappende 
slentren for øje. På de respektive fridage 
tilbydes forskellige udflugter. 
4* Le Belhamy Resort (M,F) 
Opgradering til 5* hotel. Merpris 1230,- per 
person i delt dobbeltværelse

Dag 13: Hoi An 
Fridag. 
Option: Udflugt med indblik i lokalfolkets 
dagligdag startende med cykeltur til en 
landsby, hvor I ser lokale dyrkningsmetoder 
af grønsager og krydderurter. Senere sejler 
I på floden, og oplever fiskemetoder med 
sænkenet og kastenet. I forsøger at ro en 
sivkurvsbåd som de lokale fiskere bruger. 
Frokost ombord. Prisen er 350 kr per person. 
4*  Le Belhamy Resort (M) 



INKLUDERET I PRIS

•	 Fly København - Hanoi / Ho Chi Minh 
- København . 

•	 Fly Danang - Ho Chi Minh City med 
Vietnam Airlines

•	 Bidrag til Rejsegarantifonden.

•	 Al transport i Vietnam

•	 Måltider: 17/18 x  morgenmad, 
1 x Brunch,  10 x frokost & 5 x 
Aftensmad.

•	 3* & 4* hoteller og resorts, 2* eco-
lodge, deluxe junke i Halong bugten.

•	 Alle udflugter, aktiviteter og entreer 
nævnt i rejseprogrammet.

•	 Engelsktalende guide på alle dage 
med planlagte seværdigheder.

IKKE INKLUDERET I PRIS

•	 Drikkevarer	og	ikke	nævnte	måltider	

•	 Drikkepenge	til	lokale	guider	&	
chauffører. 

•	 Rejseforsikringer.

•	 Udflugtsmuligheder dag 11,13-16 & 
18.  Tilmelding ved rejsebestilling.

•	 Der er visumpligt. Visum kr. 550,-

BEMÆRK

•	 Enkeltværelse tillæg:  kr. 4.875,-  
(tillæg ved tilvalg af 5* resort i Hoi 
An)

•	 Rabat for børn under 12 år kr. 700,-

•	 Mulighed for at flyve strækningen 
Hanoi-Hue og dermed en ekstra 
overnatning i Hue. Mer pris kr. 950,- 
per person i delt dobbeltværelse/ 
kr.1.090,- per person i enkeltværelse.

•	 Mulighed for at få sin helt egen kupe 
på nattoget Hanoi-Hue. Kr. 490,- per 
ekstra seng i kupeen.

•	 Forbehold for ændringer i 
valutakurser, lufthavnsskatter 
efter rejsens offentliggørelse, samt 
forhold Jesper Hannibal Rejser ikke 
har indflydelse på.

•	 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.

Dag 14: Hoi An 
Fridag. 
Option: Dykkertur til en ø udfor Hoi An kyst. 
2 dyk med ilt ved koralområde med farverige 
fisk. Ikke dykker-certificerede tilbydes 
overflade-dykning med snorkel og maske. 
Bagefter i land på stranden på øen - her 
nydes solen, vandet og frokost. Pris 420,- per 
person ved overfladedykning. Pris 680,- per 
person ved 2 dyk. 
4*  Le Belhamy Resort (M) 
 
Dag 15: Hoi An 
Fridag. 
Option: Madlavningskursus. Transfer til 
restaurant, hvor I tilbydes en vietnamesisk 
morgenmad. Bagefter går I på markedet 
og vises lokale specialiteter. Tilbage på 
restauranten igen, introducerer kokken et 
par vietnamesiske retter, som I bagefter selv 
tilbereder. Pris 380,- per person. 
4*  Le Belhamy Resort (M)

Dag 16: Hoi An 
Fridag. 
Option: Cykeltur rundt gennem private 
huskvarterer og landlige omgivelser. 
Der gøres flere stop undervejs ved små 
entreprenører som laver træskærerarbejder, 
røgelsespinde, fiskebåde, og når I støder på 
lokale attraktioner. I spiser frokost i et privat 
hjem inden I om eftermiddagen sejler tilbage 
til Hoi An. Pris 290,- per person. 
4*  Le Belhamy Resort (M) 
 
Dag 17: Hoi An - Mekongdelta 
Fly til Ho Chi Minh City og fra lufthavnen tager 
I først med bus og så båd til Mekongdeltaet 
og Mekonglodge - et hotel, som arkitektonisk 
passer til deltaets landlige stemning med 
1-plans huse og grønne omgivelser. 
  
Efter check-in og frokost skal I på en cykeltur 
ud i Mekong countryside. I hilser på de lokale 
og besøger små steder med forskellige former 
for håndværksfremstilling. I fortsætter på 2 
hjul og passerer arbejdende i rismarkerne og 
folk 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 lokalt.  
 
Der bliver besøg i en have, hvor de bl.a. 
dyrker forskellige frugter: durian, longan og 
rosen-æbler. Her kan man smage på de 
frugter som er i sæson. Tilbage på lodgen 
med 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 lyden 
af cikaderne. 
3* Mekonglodge (M,F,A) 

Dag 18: Mekongdelta - Ho Chi Minh City 
Efter hotelcheck-ud sejler I op ad floden til Cai 
Be, som har et mindre 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 familieforetagender, som 
bl.a. har specialiseret sig i at lave frugtslik 
af kokosnød og ris. butikker med lokale 
produkter. Senere sejler I ind i en mindre 
biflod for at opleve lokallivet her. Bl.a. skal 
I i sampan-både ind i de små kanaler og 
besøger et traditionelt bygget Mekong-hus, 
hvor også frokosten spises. Bagefter i bus til 
Ho Chi Minh City. Fri efter hotel check-in. 

Option om aftenen: Med hjelm på hovedet 
og på bagsædet af en lille motorcykel med 
chauffør, kører I rundt i byens kvarterer til 
forskellige små restauranter. De kokkererer 
1-2 smagfulde retter og specialiteter, som 
smges og spises. Der venter en kulinarisk og 
metropolsk oplevelse denen aften. Pris kr. 
575,- per person inkl. al mad, alle drikkevarer, 
motorcykel og chauffør.  
3* Huong Sen Hotel (M,F)  

Dag 19: Ho Chi Minh City 
Dagens programpunkt er besøg af Cu Chi 
tunnelerne. Et tunnelsystem, hvor Viet 
Cong’ene, skjulte sig og hvorfra de udførte 
overraskelsesangreb på amerikanerne i 
Saigon. Tunnelerne rummede operationsstuer, 
køkkener, mødelokaler og ammunitionslagre 
og er over 250 km langt og nogle steder 
i 3 etager. Udgravet i stenhårdt lerjord er 
stedet en bygningsmæssig manifestation 
på vietnamesernes vilje for national 
selvstændighed.  
 
Tilbage i byen lige over frokosttid, og 
således tid både denne dag og næste 
dag til at opdage Vietnams største by. 
Af kendte seværdigheder kan nævnes 
præsidentpaladset, det franske posthus, Notre 
Dame katedralen og en række museer. En 
gåtur i centrum med stop ved en kaffebar, 
hvorfra man kan betragte gadens mylder, er 
bestemt en anbefaling. 
3* Huong Sen Hotel (M)  

Dag 20: Ho Chi Minh City - Flyafrejse 
På rejsen 1.-20. juli ligger flyafgangen natten 
mellem dag 19 og 20. På rejsen 8.-28.juli er 
der fritid i Ho Chi Minh CIty indtil flyafgang om 
aftenen dag 20 mod Danmark.

4Eksperter i eventyr


