
Børn i Sapa bjergområdet

Vietnam: Natur og kultur
Rundrejse til fantastiske Vietnam. Den ultimative rejse Nord til Syd : 
 Vandring, sejlads, cykling og madlavnings kursus
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Dag 1 KØBENHAVN – HANOI 
Afrejse med Qatar Airways fra København kl. 07:35 via Doha til Hanoi

Dag 2 HANOI - LAO CAI 
Ankomst til Hanoi kl. 07:25. Ved ankomsten transport til hotel og resten af 
dagen på egen hånd.
Om aftenen kl. 20:30 afhentning på hotellet og transfer til stationen for at 
tage nattoget til Lao Cai.

Dag 3  LAO CHAI  - SAPA(B)
Ankomst til Lao Cai togstation tidlig morgen. Herfra med bil til Sapa og check 
ind på hotellet hvor morgenmad bliver serveret. Resten af dagen på egen 
hånd til at udforske byen og de smukke bjerge der omkranser byen.

Dag 4 SAPA – LAO CHAI – TA VAN (B,L,D)
Trekking turen begynder. Efter morgenmad tager i afsted med vores guide. 
Området omkring Sapa er utrolig smukt, her bølger rismarkerne gennem da-
len og små landsbyer ligger spredt ud over landskabet. De forskellige folke-
slag taler hver deres lokale sprog, og ikke bare dialekt men også sproget kan 
ændre sig fra en landsby til en anden.
Vores første besøg er en Hmong Landsby (Lao Chai ). Herefter vandre vi vide-
re til Ta Van landsbyen hvor vi også overnatter. Der er tradition for at gæster 
bliver inviteret på lokal fremstillet risvin. Aftensmaden består hovedsalig af 
kylling og forskellige grøntsager evt. lidt suppe. 
(vandring ca. 15 km)

Dag 5 TA VAN – GIANG TA CHAI – BAN HO (B,L,D)
Efter morgenmad begiver vi os videre ud over rismarkerne, nyder naturen og 
den lokale befolkning der arbejder der. Vores vandring går gennem Giang Ta 
Chai landsbyen hvor Red Dao folket holder til.  Her ser vi også et vandfald før 
vi vandre videre til landsbyen Ban Ho hvor vi overnatter. 
(vandring ca. 25 km)

Dag 6 BAN HO – SAPA-LAO CHAI- TOG TIL HANOI (B)
Tidligt op og morgenmad. Derefter tager vi afsked med familien og vandre 
videre gennem rismarker til landevejen hvor en bil venter for at transportere 
jer tilbage til Sapa. Efter lidt afslapning er der mulighed for at besøge det far-
verige marked i byen. Man bliver fristet af de mange sælgere til at købe deres 
stof i mange farver. Man skal dog være opmærksom på at mange af stofferne 
ikke er farvet særlig godt, så farven ganske enkelt ”falder” af og sætter sig på 
andet tøj i rygsæk/kuffert.  Om aftenen er der transport til Lao Cai togstation 
og derfra tilbage til Hanoi.

Dag 7 HANOI – HALONG BAY (B,L,D)
Ankomst til Hanoi klokken 4:15 og derfra transport til Boutique 1 hotel for at 
spise morgenmad, tage et bad og slappe lidt af inden turen går mod Halong 
bay. Vi bliver hentet ved 8 tiden og køre ca 3 timer til Halong Bay, hvor vi går 
ombord på V’Spirit Classic Cruise. Der serveres frokost under sejladsen. Her 

kan I nyde de smukke limsten øer og havet omkring. I besøger også de utro-
lige Sung Sot Grotter. Det er et enormt kompleks der dækker ca. 10000 m2 
og visse steder er der 30 meter til ”loftet” Her får man virkelig en oplevelse af 
hvad millioner af år kan frembringe. Herefter er der mulighed for at tage en 
kajak tur på egen hånd for at udforske havet omkring.  Aftensmad ombord, 
hygge, afslapning, og på soldækket kan I nyde en smuk solnedgang. Herefter 
kan man enten fiske efter blæksprutter, få en sludder med de øvrige rejsende 
eller bare slappe af og nyde turen.

Dag 8 HALONG BAY – NINH BINH  (B,L)
For de morgenfriske er der mulighed for at træne lidt Tai Chi. Mange vietna-
mesere begynder dagen med de velkendte langsomme bevægelser for at få 
gang i kroppens rytme. 
Morgenmad serveres fra kl. 07:30. Herefter besøger vi øen Titov hvor man 
enten kan slappe af på stranden eller vandre til toppen af øen for at få et 

kig ud over Halong bay. Efter besøget på øen sejler vi videre og ved frokost-
tid er det muligt at deltage i et mindre madlavningskursus inden frokosten 
bliver serveret. 
Vi ankommer til havnen i Tuan Chau og herfra er der transport til Ninh Binh 
og hotellet. Resten af dagen på egen hånd.

Dag 9 NINH BINH – HOALU – TAM COC – HANOI (B)
Jeres guide venter jer i lobbyen ved 8 tiden og derfra tager vi mod den gamle 
hovedstad Hoa Lu. Turen inkludere templerne King Dinh Tien Hoang og King 
Le dai Hanh bygget i det 17 århundrede. Herefter skal i sejle i  robåd op af 
Tam Coc floden der omkranses af rismarker og fantastiske limsten formatio-
ner. Undervejs besøger i de gamle templer og grotterne ved Tam Coc. Efter 
en god sejlads er det nu tid til at bevæge benene lidt. Fra Tam Coc cykler i til 
Bich Dong grotten og derefter tilbage til Hotellet i Ninh Binh.

Arbejde i riksmarken

Restaurant i Sapa



Dag 10 HANOI – MAI CHAU (B)
Efter morgenmad fortsætter I mod Mai Chau. Byen ligger i en dal omkranset 
af rismarker. Befolkningen her er Thai (Thai Hill Tribes) og deres huse står på 
pæle der er karakteristisk for netop den minoritet. I udforsker området på 
cykler, der udover at give motion er en fantastisk måde at komme i kontakt 
med vietnameserne på. Overnatning på lokalt Homestay

Dag 11 MAI CHAU – HANOI  (B)
Morgenmad på hotellet og derefter en mindre vandretur til Mo Luang Grot-
ten. Mo Luang strækker sig 500 meter gennem Pu Kha bjerget .  Om efter-
middagen kører i tilbage mod Hanoi og checker ind på Boutique 1 hotel.

Dag 12 HANOI – DANANG – HOIAN (B)
Formiddagen fri indtil kl. 12 hvor i checker ud og jeres guide henter jer kl. 
13:00 for at køre jer til lufthavnen hvorfra i flyver til Hoian klokken 15:10. 
Ankomst til Hoian kl. 16:25. Herfra kører i til hotellet 
( Hoian Riverside Resort ) Resten af eftermiddag/aften på egen hånd.

Dag 13 HOIAN (B)
Dagen fri til at slappe af gå tur, udforske byen. Hoian er en af de smukkeste 
byer i Vietnam så der er meget at opleve. 

Dag 14 HOIAN (B,L)
I tager fra hotellet til Red Bridge restauranten hvor også jeres madlavnings-
kursus starter. Efter en drink på Hai Scout Cafe tager i til det lokale marked 
hvor I skal være med til at købe de forskellige ingredienser i skal bruge på 
jeres kursus. Herefter tager i en båd ( RedBridge Boat ) ca 25 minutter på Hoi 
An floden. Ved ankomsten til Red Bridge Cooking School besøger i skolens 
urtehave. Kurset begynder med en introduktion til det traditionelle vietna-
mesiske køkken og chefkokken på skolen viser jer hvordan man tilbereder 
maden. Herefter er det jeres tur til at frembringe en velsmagende vietna-
mesisk ret. I alt tager kurset ca. 2 timer. Vi afslutter et forhåbentligt lærerigt 
kursus med at nyde de kulinariske frembringelser.
Overnantning på Hoian riverside Resort

Dag 15 HOIAN – DANANG – DALAT  (B)
Dagen begynder tidligt. Allerede kl. 06:15 tager i fra hotellet til lufthavnen. 
Hotellet har forberedt en morgenmadsboks I tager med. Afgang fra Danang 
kl. 08:25 med ankomst til Dalat kl. 09:30.
I checker ind på Dalat Hotel Du Parc og bruger resten af dagen på egen 
hånd.

Dag 16 DALAT OG HØJLANDET (B)
Morgenmad på hotellet og derefter tur til de smukke vandfald, Elephant 
Falls. Undervejs  besøg på silke fabrik, kaffe plantage, forskellige landbrug 
og I oplever hvordan man fremstiller risvin. Området er også kendt for bjerg-

stammerne, K’ho folket i også kommer til at møde. Om eftermiddagen trans-
port til Dalat og overnatning på Dalat Hotel du Parc

Dag 17 DALAT – SAIGON (B)
Formiddag på egen hånd indtil kl. 15:00 hvor jeres chauffør kører jer til Dalat 
lufthavn for at flyve til Saigon kl. 17:30. Ankomst kl. 18:20. og transport til 
Lan Lan hotel.  Der findes masser af gode restauranter og cafeer i Saigon, så 
en aftentur og et godt lokalt måltid er bestemt anbefales værdigt.

Dag 18 SAIGON – CHU CHI TUNNLERNE (B)
I bliver hentet af jeres guide kl. 07:00 og herefter går turen mod de berømte 
Chu Chi tunneler hvor Vietnameserne levede og døde under vietnamkri-
gen. Utroligt hvordan det var muligt for dem at gennemføre angreb fra de 
klaustrofobiske snævre tunneler. I besøger også krigsmuseet, Genforenings-
paladset og Notre Dame Katedralen, der som navnet antyder er bygget da 
Frankrig da herskede i store dele af Indokina.
Overnatning på Lan Lan hotel

Dag 19 SAIGON – VINH LONG (B,D)
Fra Saigon tager i mod Mekong deltaet. Chaufføren møder jeg på hotellet 
og kører jer til Vinh Long hvor den lokale guide tager i mod. I bliver tilbudt 
frisk kokosnød inden turen går videre mod Tien Chau Pagoden derefter til 
et lokalt pottemagerværksted og dagen afsluttes hos en lokal familie hvor 
I overnatter.

Dag 20 VINH LONG – CAI BE (B,L,D)
Der er I dag flere muligheder for aktivitet. I kan enten lade de lokale vise jer 
hvordan man padler en Sampan (lille kano) tage en vandretur gennem de 
små landsbyer eller cykle til bonsai gardens.
I besøger også et hundrede år gammelt hus hvor den lokale rigmand mr Cai 
Cuong boede i sin tid.
Huset er bygget af en kombination af vietnamesisk/fransk arkitektur. Frokost 
i huset hvis muligt eller hos en lokal familie i nærheden. 
Overnatning:   Homestay

Dag 21 CAI BE - SAIGON (B)
Morgenmad og herefter sejler I op af Mekong floden til det flydende marked. 
Her på floden handler de lokale som det er tradition fra små både (sampan) 
I kommer til at smage den lokale honning te, kokos og andre lækkerier. Om 
eftermiddagen reture til Saigon og check ind på Lan Lan hotel.
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Lokal madlavning i Sapa

Frugt og grønt  i Hoi An
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Dag 22 SAIGON – KØBENHAVN (B)
Formiddagen fri. Kl. 16:30 transfer til lufthavnen og afrejse med Qatar Air-
ways mod København kl. 19:25

Dag 23 KØBENHAVN OG SLUT PÅ TUR

 Turleder:Ja
B=Morgenmad. L = Lunch D= Aftensmad

Visum: ja 25 USD betales ved ankomsten til Hanoi

Pris pr person:  23470 kroner.

inkluderet: Flybilletter med Qatar Airways fra København. 
Alle udflugter og måltider som beskrevet, flybilletter inden-
rigs som beskrevet 
Visumbrev til visum

Hoteller: 
1:Hanoi: Boutique 1 hotel
2:Sapa: Chau long new wing + homestay
4: Saigon: Lan Lan hotel
5: Halong bay: V’Spirit Cruise
6: Ninh Binh: Tamroc Rice Fields
7: Mai chau: Homestay
8: Hoian: Hoian riverside Resort
9 Dalat: Dalat Hotel du Parc
10 Mekong Delta: Homestay

Sindshvilevej 9, kld th
2000 Frederiksberg 
+45 33119922
info@adventuretrails.dk
Teknisk arrangør: Billetkontoret A/S 

Halong Bay


