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VIETNAM EMOTION 
Mange rejsende rammes af en livslang fascination af Vietnam, 
når de har besøgt landet. Den utrolige dynamik, der præger 
livet i Vietnam og ikke mindst livsglæden hos et folk, der 
tager imod udenlandske gæster med smil og åbenhed. 
 
På rejsen besøges de klassiske seværdigheder, som giver 
et indblik i vietnamesernes historie og nutid. Turen byder 
på natur i Dalat, Mekong-deltaet og i Halong-bugten 
med overnatning på en traditionel junke-båd. At sidde på 
junkens dæk med udsigt til kalkstensbjergenes forunderlige 
formationer, er et af turens naturmæssige højdepunkter.

Pris kr. 17.900,- per person i delt dobbeltværelse for afgang 08. november - 23. november 2019 
Pris kr. 18.200,- per person i delt dobbeltværelse for afgang 16. januar - 31. januar 2020, 30. januar - 14. feb-
ruar 2020, 06. februar - 21. februar 2020, 27. februar - 13. marts 2020 og 12. marts - 28. marts 2020 
 

16 DAGES RUNDREJSE MED DANSK REJSELEDER
I vil møde folk i rismarken og på byernes gader, hvor en stor 
del af vietnameserne har deres arbejde, lille forretning eller 
private gøren. På rejsen er der en god afveksling mellem 
kendte seværdigheder og små lokale attraktioner - bl.a. vand-
dukketeater, madlavningskursus, gåtur i privat boligkvarter 
samt udflugt på en lokal families ombyggede kutter, hvor I får 
et indblik i flodfiskernes liv. 
 
Turen byder på hele fridage i Hanoi og Hoi An, samt halve 
fridage på rejsens øvrige destinationer - så der er tid til selv 
at se byernes leben. Man vil ofte erfare, at nogle af de sjove 
situationer og personlige oplevelser sker, når man selv går på 
opdagelse.  

Dag 1: Afrejse København 
Der er check ind i Kastrup lufthavn. Flyet afgår 
om eftermiddagen til Hanoi med ankomst dag 2 
om eftermiddagen.  
 
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 afslapning, inden der om aftenen 
er vanddukketeater - en 1.000 år gammel unik 
vietnamesisk teaterform. 
3+ stj. Mon Regency Hotel - Delux værelse (A) 
 
Dag 3: Hanoi 
Byrundtur. I besøger 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 og Ho Chi 
Minhs simple pælehus, hvorfra strategierne for 
kampen mod Sydvietnam blev lagt. I kommer 
også forbi pagoden på en søjle og det fredfyldte 
Litteraturtempel, der var Vietnams første 
universitet. Datidens embedsmænd og lærere 
blev uddannet og gik til eksamen her.  
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 de kommunistiske nordvietnamesere 
tilbage til fredsforhandlingerne i Paris. Senere 
i passagersædet på 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, men moderne erhverv 
er også begyndt at trænge sig på. 
3+ stj. Mon Regency Hotel - Delux værelse (M,F) 
 
Dag 4: Hanoi  
Tid til at opdage hovedstaden på egen hånd. 
Indsnus atmosfæren i nogle af de 36 historiske 
gader i det gamle kvarter eller spadser en tur 
rundt i det franske kvarter. Hanoi byder på et 
væld af museer, finurlige templer og andre 
attraktioner, som bestemt er et besøg værd.  
 
Mulighed med rejselederen om morgenen 
for gåtur til en ceremoniel oplevelse på Ba 
Dinh-pladsen med soldaternes indmarch 
og flaghejsning under afspilning af 
nationalmelodien. I går forbi Lenin-parken 
og ser indbyggerne i gang med fælles 
morgengymnastik. Efter morgenmad på hotellet 
ligeledes muligt med formiddags-spadseretur 
rundt i byens gamle kvarter, hvor I oplever 
stemningen fra sammensuriet af mennesker og 

aktivitet.  
Vietnam er kendt for et smagfuldt køkken, 
og i dette virvar af menneskelig virkelyst, 
kigger vi nærmere på den vietnamesiske mad 
på markeder, små restauranter og de gamle 
madkoners gadekøkkener med mulighed for 
smagsprøver. I ender ved en cafe, der laver en 
særlig “ægge-kaffe”, og smager denne Hanoi 
specialitet. 
3+ stj. Mon Regency Hotel - Delux værelse (M)

Dag 5: Hanoi – Halong bugten 
Afgang med bus til Halong by, hvorfra der sejles 
med en deluxe junke (båd) ud i Halong 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. Ii 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 6: Halong - Hue 
Vandets klukken mod båden og udsigt til de 
grønklædte kalkstensbjerge giver en skøn 
morgen.  Junken sejler til en drypstensgrotte 
inden brunch, der serveres samtidigt med at 
der sejles tilbage mod land. I går fra borde ved 
12-tiden og kører til Hanoi, hvor I om aftenen 
tager et nattog til Hue. 
Nattog - 4-pers. sovekupe med air condition. 
Mulighed for at tilkøbe egen kupe eller flyve til 
Hue og overnatte mod et tillæg.

Dag 7: Hue   
Morgenmaden nydes i kupeen inden I triller 
ind på kejserbyen Hue’s banegård midt på 
formiddagen og køres 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.Efter frokost besøges 
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. Herefter 
hotelcheckin og fri det sidste af eftermiddagen 
og aftenen.  
4* Century Hotel - Deluxe Riverview vær. (M,F)

Dag 8: Hue    
Dagens sightseeing starter ved Thien Mu  
pagoden, hvor I får indblik i munkenes liv og 
stifter bekendtskab med den største religion i 
Vietnam, buddhismen. Videre til 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 èn med 
fornemmelsen af den tidligere royale storhedstid: 
Det højeste harmonis palads (kejserpaladset), de 
store ritualers gård, ærestempler m.m. Frokost i 
en flot restaurant i citadellet, og bagefter tid på 
egen hånd. For dem som har lyst, cykles der sidst 
på eftermiddagen en tur rundt i kejsercitadellet 
(cykel kan erstattes med kørsel i cykelrickshaw 
uden merpris). Der ligger et boligkvarter, hvor 
kejserens ansatte boede. Den stemningsfulde 
bydel - mellem den indre og ydre citadelmur - 
virker nærmest som en by i byen. 
4* Century Hotel - Deluxe Riverview vær. (M,F)

Dag 9: Hue - Hoi An    
I kører til den charmerende handelsby Hoi An.  
Efter en gang frokost i byen går I en tur rundt 
i det gamle bykvarter og lægger vejen forbi 
Fujian-kinesernes forsamlingshus 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 og kigger 
indenfor hos et lille tekstilsted, hvor I forevises 
processen fra udtrækningen af de fine silketråde 
fra pupperne til de færdige tekstiler.  
 
Senere - efter hotel check-in - går I til 
aftensmadsrestauranten. Her vil en kok instruere 
jer i hvordan man tilbereder et par vietnamesiske 
retter, som spises bagefter i det tilstødende 
restaurantlokale.     
4* Thanh Binh Riverside Hotel - Deluxe vær.  (M, F, A) 

Dag 10: Hoi An    
Dagen er fri til at udforske den skønne by eller 
tage til stranden på egen hånd.    
4* Thanh Binh Riverside Hotel - Deluxe vær. (M)

Dag 11: Hoi An    
I dag får I et indblik i lokallivet, som det leves 
ismålandsbyerne og i de landlige egne tæt på 
HoiAn. Udflugten starter med en lille bådtur 
ud til en større og beboet ø, hvor I skal se et 
lillebådbyggersted, hvor de fremstiller træbåde.
Herefter begynder I på en let 9 kilometers 

cykeludflugt rundt i øens helt flade opland, hvor 
I 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 I 
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 sejles I 
tilbage ad Son Thu floden til Hoi An. (cykel kan 
erstattes med kørsel på bagsædet af en scooter 
med erfaren chauffør uden merpris).  
4* Thanh Binh Riverside Hotel - Deluxe vær. (M, F) 

Dag 12: Hoi An - Ho Chi Minh City  
Fly til Ho CHi Minh City. Fra lufthavnen køres I til 
FITO, et museum med en rustik stemning, som 
fremviser traditionel medicin fra urter og sjældne 
planter. Stedet ligger tæt på bydelen Chinatown, 
som vi efterfølgende går en stemningstur i. 
 
Efter frokost med bus til Mekongdeltaet med 
stop undervejs ved templet for Cao Dai - en 
unik vietnamesisk trosretning, som blander de 
store reltioner kristendom, buddhisme, islam og 
taoisme. Både ritualer, bygninger og symboler 
er særdeles farverige, og blandt deres helenger 
finder man den franske heltinde Jeanne d’Arc, 
forfatterne Victor Hugo og Shakespeare.  
 
I tager båd det sidste stykke vej til Mekonglodge 
- et hotel, som arkitektonisk passer til deltaets 
landlige stemning med 1-plans huse og 
grønne have. Her nyder I de sidste dejlige 
eftermiddagstimer i lodgens tropiske omgivelser, 
og med en dukkert og en drink ved stedets 
fine swimmingpoolområde med udsigt ud til 
Mekongfloden, hvor både kommer tøffende 
forbi.  
3* Mekonglodge - Bungalow værelse (M,F,A) 



INKLUDERET I PRIS

•	 Fly	København	-	Hanoi	/	Ho	Chi	Minh	
- København m. Emirates med stop 
på vejen. 

•	 Al	transport	i	Vietnam	i	bus,	båd,	
nattog  Hanoi - Hue og fly Hoi An - 
Ho Chi Minh City.

•	 Pension:	Morgenmad,	11	x	
frokost og  7 x aftensmad inklusiv 
madlavningskursus.

•	 Overnatning	på	3*	&	4*	hoteller,	 
2-pers. kahyt på Deluxe Plus båd 
i Halong bugten og 4-personers 
sovekupe med aircondition på 
nattog Hanoi-Hue. 

•	 Udflugter	og	entreer	jvf.	program.

•	 Engelsktalende	vietnamesiske	
guider.

•	 Dansktalende	rejseleder	med	
omfattende kendskab til Vietnam. 

IKKE INKLUDERET I PRIS

•	 Drikkevarer	og	måltider	ikke	nævnt.	

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

•	 Rejseforsikring

BEMÆRK

•	 Enkeltværelsestillæg:	kr.	3.170,-

•	 Mulighed	for	egen	sovekupe	på	
nattog. Tillæg kr. 490,- per ekstra 
seng. Et rejsepar betaler 2 x 490,- for 
alle 4 senge i kupeen. 

•	 Mulighed for fly Hanoi - Hue og 
overnatning i Hue i stedet for 
nattog. Mer pris kr. 980,- per person 
i dobbelværelse og kr. 1.140,- per 
person i enkeltværelse.

•	 Ingen	visumpligt	ved	denne	
turs ophold i Vietnam for danske 
statsborgere.

•	 Mulighed	for	at	forlænge	turen	i	
Vietnam eller Cambodja. 

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

•	 Gruppens størrelse: 10-25 personer

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

Dag 13: Mekong-deltaet  
Bådtur til Cai Be, som har et mindre flydende 
marked. I går i land og besøger små 
familieforetagender, der fremstiller specialiteter, 
frugtslik af kokosnød og popkorn af ris. Sejlturen 
fortsætter videre ned ad den travle Mekongflod 
og ind i de mindre kanaler, bl.a. i en sampan-båd, 
hvor I 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 I i et roligt tempo ud 
i oplandet og besøger mindre familiebedrifter 
og passerer andre små entreprenører. Der er 
tid til at stå af cyklen, når I støder på noget 
opsigtsvækkende (transport på bagsædet af en 
scooter i stedet for cykel er muligt uden merpris). 
Igen i dag har I de sidste gode eftermiddagstimer 
på lodgen. 
3* Mekonglodge - Bungalow værelse (M,F,A)

Dag 14: Mekongdelta - Ho Chi Minh   
I sejles til kajen, hvorfra I køres til Ho Chi Minh 
City, en metropol med knap 10 mill. indbyggere 
og landets mest moderne by. 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 præsidenten. 
Bagefter besøges det kendte museum, der 
udstiller billeder - primært taget af udenlandske 
fotografer - som viser Vietnam-krigens barske 

virkelighed. I spiser turens sidste fælles 
aftensmad på en af byens gode restauranter. 
Har man lyst, kan man tage med rejselederen 
til en udendørs bar på toppen af en midtbyens 
højhuse, få sig en drink og en spektakulært 
udsigt udover byen og dens skyline. 
3* Huong Sen Hotel - Deluxe værelse (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 hvorfra de udførte overraskelses-
angreb på amerikanerne i Ho Chi Minh City 
(tidligere Saigon) - 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. 

For dem som har lyst, kan man om 
eftermiddagen gå med den danske rejseleder 
på en stemningstur med midtbyens virak som 
kulisse. Gåturen kommer bl.a. omkring til den 
gamle amerikanske ambassade, Biotexo Financial 
Tower – byens pt. højeste kontorbygning, 
markeder, det gamle franske posthus og med 
stop ved en kaffebar.  
 
Om aftenen er der bustransfer til lufthavnen, 
og dermed tid til at tage afsked med Vietnam. I 
flyver mod København. (M)

 
Dag 16: Ankomst Danmark   
Ankomst til Københavns lufthavn.

Det er muligt at forlænge rejsen med 5 badedage  
ved stranden i Phan Thiet i Vietnam eller fortsæt 
rejsen med 5 dages sightseeing i Cambodja ved 
Angkor Wat templerne - læs mere på de næste 
sider.
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BADEFORLÆNGELSE I SYDVIETNAM
BADEFORLÆNGELSE 
Efter en oplevelsesfyldt rundrejse tilbydes muligheden 
for få nogle afslappende dage ved vandet. Ved Mui Ne-
stranden ved kystbyen Phan Thiet findes en række dejlige 
resorts. Her kan man slappe af ved poolen eller i  
liggestolene med vue til en bred sandstrand og bølgebrus 
fra det Sydkinesiske Hav. Nyd 5 dage 4 nætter i den  
sommerlige atmosfære på disse varme breddegrader.  
Forlængelsen inkluderer en nat mere i Ho Chi Minh City.

Inkluderer: 1 ekstra nat på hotel I Ho Chi Minh City med morgenmad, alle landtransfers samt 4 nætter på valgt strandresort i 
Phan Thiet med morgenmad.
OBS! Det kræver visum ved rejseforlængelse (eksl. i pakken).

5-DAGES STRANDFERIE PÅ BADERESORT I PHAN THIET

Dag 15: Fortsat: Ho Chi Minh City 
Efter udflugten til Cu Chi tunnelerne dag 15 i det 
oprindelige rejseprogram, er eftermiddagen og 
hele aftenen til egen disposition til at opdage 
metropolen. Overnatning i Ho Chi Minh City. 
3* Huong Sen Hotel - Deluxe værelse (M,F)

Dag 16: Ho Chi Minh City - Phan Thiet 
I siger farvel til den danske rejseleder og kører 
først	på	formiddagen	med	bus	til	kyst-/badebyen	
Phan Thiet med den vietnamesiske lokalguide, 
som har været sammen med gruppen siden 
dag 12. For de mere aktive er der muligheder 
for at cykle ind til Phan Thiet by eller ud i en lille 
fiskerlandsby, hvor man om morgenen kan se 
hvilke fisk, kutterne har med ind. Fiskerne og 
fiskekoner står på stranden og sortere dagens 
fangst. 
 

Eller man kan trampe i cykelpedalerne ud til de 2 
store områder med henholdsvis hvide sandklitter 
og røde sandklitter - Phan Thiets svar på Råbjerg 
Mile eller besøge Cham folkets tempel Poshanu. 
Dette særprægede tempel er bygget i det 13. 
århundrede af Cham’erne, som havde sit eget 
kulturelle islæt og religiøst var meget hinduistisk 
inspireret.  
 
En god gåtur langs stranden og en frokost 
på et af de andre resorts eller en af de lokale 
restauranter er bestemt en anden option - både 
for de aktive og for de mindre aktive.  
Vælg mellem følgende hoteller:   
3* Bon Bien Resort-Deluxe værelse (M) 
4* Blue Ocean Resort-Gardenview Bungalow (M) 
5* Anantara Resort-Delux Gardenview værelse (M)

Dag 17-19: Phan Thiet   
Fridag til afslapning, sol og strand på baderesort 
lige ned til vandet og med privat strandområde 
med solsenge forbeholdt hotellets egne gæster. 
3* Bon Bien Resort-Deluxe værelse (M) 
4* Blue Ocean Resort-Gardenview Bungalow (M) 
5* Anantara Resort-Delux Gardenview værelse (M)

Dag 20: Phan Thiet - Ho Chi Minh City   
Fri indtil transfer til Ho Chi Minh City lufthavn. 
Busturen markerer starten på afslutningen på 
en oplevelsesrig rundrejse med rigtig mange 
ferieminder. Ikke mindst mødet med et åbent 
og smilende folk med en smittende livslyst, som 
vil blive et langvarigt minde. Aftensmad i Ho 
Chi Minh City. Flyafgang omkring midnat mod 
København. (M,A)

Dag 21: Ankomst Danmark  
Ankomst til Københavns lufthavn, Kastrup.

Datoer & priser:
Rejsedato: 08. nov - 28. nov 2019
Rejsedato: 16. jan - 31. jan 2020
Rejsedato: 30. jan - 19. feb 2020
Rejsedato: 06. feb - 26. feb 2018
Rejsedato: 27. feb - 18. mar 2018
Rejsedato: 12. mar - 01. apr 2018

PRIS PER PERSON I DELT DOBBELTVÆRELSE
3* Bon Bien Resort, Deluxe værelse         DKK 2.600,- 
4* Blue Ocean Resort, Gardenview Bungalow     DKK 3.500,-
5* Anantara Resort, Deluxe Gardenview vær.       DKK 5.400,-
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MUI NE STRANDEN VED PHAN THIET 
3* Bon Bien Resort, Deluxe værelse

Et halvt stenkast fra sit eget 300 meter private brede strandområde 
ved det Sydkinesiske hav ligger dette 3* resort, som byder sine 
gæster på rigtig fine omgivelser og faciliteter med  
swimmingpool og jacuzzi. Deluxe værelserne er udstyret med alt man 
kan tænke sig og hotellets arkitektur integrerer på en elegant måde 
stedets 2-etagers hvide palæ-villaer med omgivelserne og det fine 
haveanlæg, som omkranser stedet.  
 
Morgenmadsrestauranten har et godt kontinentalt udvalg og mens 
man drikker sin morgenkaffe, kan man høre havets brusen og svagt 
fornemme dens brise. Her tager man sikkert en ekstra kop, og bliver 
hængende lidt længere ved morgenbordet. 
Se hjemmesiden: www.bonbienresort.com

MUI NE STRANDEN VED PHAN THIET
4* Blue Ocean Resort, Gardenview Bungalow værelse

Her indkvarteres I i gardenview bungalow værelse, som er stilfuldt de-
koreret. Hvert værelse har egen terrasse, hvor man kan sidde en varm 
eftermiddagstime med en kold øl eller kop kaffe, og med udsigt til en 
flot have. Går man rundt på de buede havestier kommer man forbi 
den store swimmingpool eller ender ved resortets private strand.  
 
Alt i alt et perfekt sted til at bade, slappe af og fordøje turens mange 
indtryk i en afslappet atmosfære med temperaturer omkring 30 
graders varme. Ligesom de andre hoteloptions i Phan Thiet, ligger 
der restauranter lige i nærheden og der er mindre seværdigheder og 
aktive muligheder for de, som gerne vil kombinere afslapning med 
lettere aktiviteter.  
Læs mere på: www.blueoceanresort.com.vn/intro.aspx

MUI NE STRANDEN VED PHAN THIET 
5* Anantara Resort, Deluxe Gardenview værelse

Anantara er uden tvivl et af de flotteste resorts i Mui Ne området 
nær byen Phan Thiet. Resorttet er det eneste 5* resort her. De fint 
indrettede værelser har en dejlig stor balkon, hvorfra kan man nyde 
solopgangen om morgenen. Fra værelset er der få skridt til poolen og 
resortets private strand, som ligger ud til det Sydkinesiske hav.  
 
Her kan man slå sig ned i resortets solstole. Morgenmadsrestau-
ranten har et stort kontinentalt udvalg - her kan også spises frokost 
og aftensmad, men ellers ligger andre restauranter lige i nærheden. 
Fra resortet er der mulighed for at gå nogle lange ture i strandkanten, 
cykle en tur til byen, en lille fiskerlandsby eller til nogle af områdets 
mindre seværdigheder.  
Info om stedet: http://mui-ne.anantara.com
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FORLÆNGELSE TIL CAMBODJA
Når man først er på disse sydøstasiatiske kanter, så er der 
ikke langt fra Vietnam til Cambodja. De fleste har hørt 
om de verdenskendte Angkor-templer og sikkert også 
om tiden med Pol Pot og de Røde Khmer. Denne 5-dages 
individuelle rejseforlængelse giver jer mulighed for opleve 
Cambodjas to mest interessante destinationer, Phnom 
Penh og Siem Reap. 
 
I kommer med bus fra Ho Chi Minh City til Phnom Penh, 
og trods en aftstand på blot 275km, vil I allerede kort tid 
efter, at  I er ankommet til Cambodjas hovedstad, kunne 
mærke at I er kommet til et andet land med en anden 
flora, byggestil, gastronomi, en anderledes kultur og 
folklore.

Udover sightseeing med besøg i det kongelige palads, 
historiske steder fra Khmer Rouge-tiden, så vil I opleve 
Phnom Penh som en meget livlig by med mange men-

Pris kr. 5.600,- per person i delt dobbeltværelse
Inkluderer: 5 nætter på hotel med morgenmad, al transport, nævnte udflugter med engelsktalende guide, 
entreer, 3 x frokost & 3 x aftensmad, hjemrejse fra Siem Reap. 
Eksklusiv i pris: visum til Cambodja (USD 35,- per person), drikkepenge, drikkevarer. 

5 DAGES OPLEVELSER & SIGHTSEEING I CAMBODJA
nesker og aktivitet i gaderne. Det er en smuk by med 
skyggefulde bredde boulevarder, mange smukke arkit-
ketoniske levn fra den franske kolonitid og en flodprom-
enade, som er særdeles stemningsfuld om aftenen. 

I Siem Reap skal I se de på mange måder uovertrufne 
Angkor-templer. Når man tænker på at de er bygget for  
godt 800 år siden, så overgår det næsten ens fantasi når 
man står foran flere af disse templer og ser både  
størrelsen og ikke mindst detaljerigdommen.  

Rejsedatoer for rejseprogam & forlængelse:
08. nov - 28. nov 2019
16. jan - 05. feb 2020
30. jan - 19. feb 2020
06. feb - 26. feb 2020
27. feb - 18. mar 2020
12. mar - 01. apr 2020
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Dag 15 fortsat: Ho Chi Minh City  
Efter udflugten til Cu Chi tunnelerne dag 15 i det 
oprindelige rejseprogram, er eftermiddagen og 
hele aftenen til egen disposition til at opdage 
metropolen. Overnatning i Ho Chi Minh City. 
3 stj. Huong Sen Hotel - Deluxe værelse (M,F) 
 
Dag 16: Ho Chi Minh City - Phnom Penh 
I afhentes tidligt på hotellet og bringes til 
afgangsstedet, hvorfra I skal med turistbus 
til Phnom Penh. Undervejs krydses grænsen, 
hvor der laves visum til Cambodja. På 
busankomstpunktet i Phnom Penh venter jeres 
engelsktalende cambodjanske guide, som tager 
jer med til frokoststedet.  
 
Efter noget godt i maven, skal I på en mindre 
byrundtur, hvor I får et indblik i Cambodjas nyere 
historie, når Toul Sleng-museet besøges. hvor 
Khmer Rouge-regimet med Pol Pot i spidsen 
torturerede tusindvis i perioden 1975-78. I får 
den groteske historie om det brutale khmer 
rouge regimes »sociale reformer«, der på ganske 
få uger lukkede læreanstalter, hospitaler, aviser 
og beordrede byboerne ud til landdistrikterne, 
hvor hårdt fysisk arbejde i 12-15 timer om dagen 
ventede. Rede penge blev afskaffet, postvæsnet 
nedlagt og al kontakt med verdenssamfundet 
ophørte. I kommer også forbi Killing Field - i dag 
et mindested for Khmer Rouge tidens ofrer. 
 
Aftensmaden indtages på det historisk kendte 
Foreign Correspondance Club, som er en 
restaurant, hvor udenlandske journalister - 
indtil de røde khmer indtog Phnom Penh i 
1975 - fik nys om historier eller off-the-record 
kommentarer fra forfattere og diplomater, som 
hang ud her. 
4* Ohana Hotel - Deluxe værelse (M,F,A)  
 
Dag 17: Phnom Penh 
I cykelrickshaw køres I til dagens planlagte 
attraktioner, som alle ligger i centrum. 
Byrundturen begynder med besøg i det royale 
paladsområde, hvor den nuværende konge 
Norodom Sihamoni bor. I 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.  
 
Byen åbenbares for jer, når I i passagersædet 
på cykelrickshawen fortsætter rundt i 
byens gader og passerer Wat Phnom, 
Uafhængighedsmonumentet, det centrale 
marked og nostalgiske levn fra den franske 
kolonitid bl.a. Le Royal Hotel, banegården og 
Nationalbiblioteket. Efter frokost er der tid til at 
opdage hovedstaden på egen hånd. 
4* Ohana Hotel - Deluxe værelse (M,F) 
 
Dag 18: Phnom Penh - Siem Reap 
Morgenafgang med bus til Siem Reap. 
Undervejs vil I opleve det rurale Cambodja, hvor 
livsbetingelserne tydeligvis er helt anderledes 
end i byerne - der synes at være en verden til 
forskel mellem by og land.  
 
I ankommer ud på eftermiddagen til Siem Reap, 
som er kendt 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.  
 
Templerne skal I se imorgen, mens I efter hotel 
check-ind kan tage en spadseretur rundt i de 
centrale gader omkring det gamle marked og få 
en fornemmelse af byen. Foruden markedets små 
butikker med tøj, sko, tasker og håndarbejde til 
meget billige penge, så byder gadesælgere med 
deres mobile boder på frugtshakes, friskpresset 
juice og pandekager til 5 – 10 danske kroner.  
 
Aftenens restaurantbesøg byder på Apsara 
danseoptræden, der inkluderer temaer fra 
landets historie, arbejdet i markerne og 
kærlighedsromancer.  
4* Somadevi Hotel-Deluxe Poolview vær. (M,A)

Dag 19: Siem Reap 
I et roligt tempo og med vinden som 
behagelig aircondition i den - for til og i 
siderne - åbne motorcykelrickshaw ser I 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 I 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 I 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 I se en optræden, som er en 
blanding af en teaterfortælling og akrobatik. I 
bliver vidner til et fantastisk show, der virkelig 
kommer udover scenekanten.  
4* Somadevi Hotel-Deluxe Poolview vær(M,F,A)

Dag 20: Siem Reap – Afrejse 
Fri indtil transfer først på aftenen til lufthavnen 
for at flyve hjem. Der er tid til at tage en rolig 
sidstedag på rejsen, slappe af ved poolen på 
hotellet, få en god men prisbillig kropsmassage 
eller tage en slentretur i bycentrum for at gøre de 
sidste souvenir-indkøb på markedet.  
 
Alternativt kan man tage ud og se flere af de lidt 
mindre templer fra Khmer-historiens storhedstid. 
Om aftenen afhentning på hotellet og i bil til 
Siem Reap lufthavn, og flyafrejse herfra mod 
Danmark. (M)

Dag 21: Ankomst Danmark 
Ankomst til Københavns lufthavn.
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