Vietnam: Saigon / Phu Quoc
Rejse til Saigon og den smukke ø, Phu Quoc

Long beach Phu Quoc

Adventure Trails..... step to nature

Vietnam:SAIGON OG PHU QUOC

“Dag 1 : Saigon
Ankomst til Saigon. I bliver mødt af vores guide der sørger for transport til hotellet. Dagen på egen hånd til at slappe af. Overnatning på
Palace hotel i centrum af Saigon, den gamle by.
Dag 3: Saigon – Cuchi Tunnelerne
Vi tager fra hotellet til Cuchi Tunnelerne. Dette fantastiske tunnel
kompleks strakte sig under Vietnam Krigen hele vejen fra Saigon til
den Kambodianske grænse. Her er mere end 200 kilometer tunneler
under jorden. Selvom man har udvidet systemet så det ikke er helt
så klaustrofobisk, får man virkelig en fornemmelse af hvordan det har
været at leve under jorden, midt i krigens rasen. På vej tilbage mod
Saigon spiser vi frokost på en lokal restaurant
Dag 3 Saigon – Mekong delta ( M, L)
Vi tager fra hotellet efter morgenmad til Mekong Deltaet. Vi køre gennem enorme rismarker, fantastisk smukke bjerge for til sidst at tage
på en sejltur på mekong floden. Vi besøger også det flydende marked
og spiser frokost i en lokal restaurant. Om aftenen kører vi tilbage til
Saigon.
Dag 4: Saigon-Phu Quoc
Morgenmad på hotellet og formiddagen på egen hånd. Om eftermiddagen transport til lufthavenen for at flyve mod Phu Quoc klokken
14:45. Ankomst klokken 15:40 og derfra transport til Thanh Kieu resort .
Dag 5-14: Phu Quoc
Afslapning på Phu Quoc, nyd den fantastiske mad, tag på opdagelse
på øen og besøg det lokale marked. Phu Quoc er den største af de
vietnamesiske øer og ligger kun 12 kilometer fra det sydlige Cambodia. Det er derfor muligt at tage på udflugt fra Phu Quoc til Cambodia
og mange små rejsebureauer tilbyder forskellige udflugter.
Dag 14: (04 januar 2014) Phu Quoc - Saigon - Købenahavn
Vi forlader de smukke strande og tager med fly til Saigon. Afrejse fra
Phu Quoc klokken 14:25 og ankomst til Saigon klokken 15:30. Afrjse
fra Saigon klokken 01:55 (5 januar) via Shanghai til København.

Turleder:Ja i Saigon / Mekong delta
Morgenmad inkluderet, samt lunch på turen til Mekon delta
Visum: nej / bestilles ved ankomsten
Sygeafbestillingsforsikring 575.Pris pr person : 19743 kroner.
inkluderet: Flybilletter, København - Saigon t/r, alle udflugter
og måltider som beskrevet, flybilletter fra Saigon til Phu
Quoc og transfer. Samt hoteller.
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Det fantastiske tempel kompleks Angkor Wat i Cambodia

Junglen har gennem årene overtaget templerne

Long beach Phu Quock island

