Eventyrlige Vietnam
Rundrejse til fantastiske Vietnam. Den ultimative rejse Nord til Syd :
Vandring, sejlads, cykling, madlavnings kursus og Strand

Halong Bay

amazing vietnam

Dag 1
KØBENHAVN – HANOI
Afrejse med Qatar Airways fra København kl. 08:30 via Doha til Hanoi
Dag 2		
HANOI (D)
Ankomst til Hanoi kl. 07:25 og transport til hotel Golden Lotus Luxury. Check ind og afslapning efter rejsen.
Efter afslapning og ro på hotellet bliver i hentet af vores guide kl.
17:30. Turen går mod den gamle bydel i Hanoi og de mange delikatesser der findes her. I vil få chancen for at prøve flere spændende
vietnamiske specialiteter, bl.a ”Nom Bo Kho” en lækker bøf salat
utrolig smagfuld og delikat. De lækre ”Nam Ran” små forårsruller og
noget af det lækreste gadekøkken der findes. Undervejs fortæller
guiden og viser hvordan maden tilberedes. Afslutningsvis besøger i
St Josephs Katedralen der arkitektonisk minder om Notre Dame i Paris. Her vil i også smage fyldte vietnamiske pandekager før en speciel
kaffe ”Ca phe Trung” ægge kaffe afslutter en kulunarisk aften.
Dag 3
HANOI SIGHTSEEING (B)
Efter morgenmad bliver i hentet ( 08:30) af vores guide og herfra
tager i på en halv dags tur til det etnologiske museum og litteraturtemplet. Litteratur-templet. Van Mieu er Vietnams første universitet
og en velbevaret perle i Hanoi. Templet blev bygget i 1076
Eftermiddagen fri til at nyde byen. Slappe af og måske tage endnu en
tur til den gamle by der er helt utrolig chamerende.
Dag 4		
HANOI - SAPA (B)
Der venter en bil og chauffør ved hotellet kl. 08:30 for at køre jer
til det nordligste Vietnam, Sapa. Et bjergrigt utroligt smukt område
med en fantastisk befolkning. Turen tager ca 5 timer. Ved ankomstan
check ind på Chau Long New Wing hotel.
Dag 5		
SAPA-VANDRETUR I OMRÅDET (B,L)
Efter morgenmad tager i afsted med vores guide. Området omkring
Sapa er utrolig smukt, her bølger rismarkerne gennem dalen og små
landsbyer ligger spredt ud over landskabet. De forskellige folkeslag
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 videre til Ta Van landsbyen. Der er tradition for at gæster bliver inviteret på lokal fremstillet risvin. Overnatning på Chau Long
New wing hotel.
Dag 6		
SAPA-VANDRETUR/TOG TIL HANOI (B,L)
Morgenmad på hotellet og derefter tur til rismarkerne og besøg de
lokale Hmong folk i deres landsbyer. Der serveres picnic lunch undervejs. Inden transporten til Lao Cai togstationen besøger i en lokal
skole. Nattog i egen 4 personer kabine ( Orintel Impress )

Arbejde i riksmarken
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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. I bliver hentet ved 8 tiden og køre ca 3
timer til Halong Bay, hvor vi går ombord på Tonkin cruise boat. Der
serveres frokost under sejladsen. Her kan I nyde de smukke limsten

Mui Ne stranden

øer og havet omkring. I besøger også de utrolige 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. Inden aftensmaden er det muligt at deltage i et madlavningskursus og lære
om det vietnamiske køkken. Aftensmad ombord, hygge, afslapning,
og på soldækket kan I nyde en smuk solnedgang og drink 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 - HANOI – HOIAN (B,L)
Tidligt op og morgenmad, derefter tur til Thian Canh Son grotten. En
helt fantastisk smuk drypstensgrotte. Efter frokost retur til havnen
og derfra via Hanoi til Hoian. Ankomst til hotel Vinh Hung Emerald
Resort. Resten af dagen på egen hånd
Dag 9
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 10 HOIAN – DANANG – SAIGON (B)
Transport fra hotellet til Danang lufthavn for at flyve med Vietnam
Airlines kl. 12:15 til Saigon. Ankomst kl. 13:40. Fra lufthavnen kører i
til hotel Silverland Jolie og resten af dagen på egen hånd.

amazing vietnam
Dag 11 SAIGON - CAI BE (B,L,D)
I bliver hentet fra hotellet kl. 08:30 og kører mod Mekong Deltaet.
Et utroligt smukt område hvor floder og kanaler skaber en labyrint
af øer hvor små både sejler ud og ind mellem hinanden, her bliver
handlet mellem bådene i et kæmpe flydende marked. Ved flodbreden venter en motorbåd der sejler jer til Mekong Lodge hvor der
serveres frokost. Herefter tur på cykel til Tan Phong Øen ialt en tur

Lokal madlavning i Sapa

Frugt og grønt i Hoi An

på omkring 2 timer. Om aftenen er der madlavningskursus hvor I
vierkelig får mulighed for at vise jeres evner ud i det vietnamiske
køkken.
Dag 12 CAI BE - SAIGON - MUI NE (B)
Morgenmad på Mekong Lodge og derefter besøg det lokale Cai be
marked.
Herefter check ud fra hotel Mekong Lodge og derfra med båden tilbage til Cai Be havnen og transport til Mue ne stranden via Saigon.
Ved ankomst til Mue Ne, check ind på Assezeboo Resort.
Dag 13- 15
MUI NE (B)
Ophold på egen hånd. Nyd de kridhvide sandstrande, slap af i baren
eller svøm og dyk bland farvestrålende fisk.
Dag 15		
MUI NE - SAIGON (B)
Formiddagen fri. Check ud kl. 12:00 og derefter transport til Saigon
og evt. tid til lidt sightseeing inden turen går mod lufthavnen og København med Qatar Airways kl. 19:15
Dag 16		
KØBENHAVN
Ankomst til København kl. 07:05 og slut på tur

Turleder:Ja
B=Morgenmad. L = Lunch D= Aftensmad
Visum: ja 25 USD betales ved ankomsten til Hanoi
Pris pr person: 18975 kroner.
inkluderet: Flybilletter med Qatar Airways fra København. Alle udflugter og måltider som beskrevet, flybilletter indenrigs som beskrevet samt guide
Visumbrev til visum
Hoteller:
Hanoi:		
Sapa:		
Halong Bay:
Hoian:		
Saigon: 		
Cai Be :		
Mui Ne: 		


Golden Lotus Luxury
Chau Long New Wing
Garden bay Cruise
Vinh Hung Emerald
Silverland Jolie
Mekong Lodge
Allezboo resort		



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

