
VIETNAM: FRA NORD TIL SYD  
 
 
1. dag  
Danmark-Vietnam 
Der er afgang fra København eller 
Billund eller mod Vietnam med et 
stop undervejs. 
 
2. dag  
Hanoi 
I løbet af formiddagen er I fremme 
hvor vores agent har sørger for en 
bil der kører jer til hotellet hvor et 
værelse venter på jer (fra kl. 14). 
 
Efter indkvarteringen kan gå en tur i 
lokalområdet og finde en hyggelig 
restaurant for lidt mad. 
Hoteller: 
Rigtige gode: Quoc Hoa  
Supergode:    La Siesta  
  
3. dag 
Hanoi 
Efter morgenmaden går det sammen 
jeres guide på en dejlig tur igennem 
Hanoi.  

I starter med at køre gennem Hong 
Hanh, gaden der berømt for sin kaffe 
til den katolske kirke og videre gen-
nem gader hvor lokalbefolkningen og 
cykeltaxer (xe) dominerer og lidt se-
nere er I så i støjende gader  med 
masser af det Vietnam som I forven-
ter fyldt med lyde og lugte. 

Derefter skal I smage en "ægge-
kaffe" på en af de lokale barer i om-
rådet. 
 
Derefter skal vi opleve det gamle li-
teraturtempel, også kendt som det 
første universitet i Vietnam, der er 
bygget i 1070 af kejseren Ly Thanh 
Tong og åbnede fra 1076 som et uni-
versitet udelukkende for fyrsterne, 
adelens børn og mandarinerne. 
 
I 1802 blev det lagt ind under uni-
versitetet i Hue, der var hovedstad i 
Vietnam. 
 
Derefter er det tid til at slentre gen-
nem de skyggefulde stier i Van Mieu 
Park for at se arkitekturen på dette 
historiske sted. 
 
Om eftermiddagen besøger I det ud-
vendige Ho Chi Minh-mausoleum, en 
søjlepagode, og derefter går turen til 
Etnologimuseet for at lære om de 
forskellige etniske grupper i Viet-

nam. 
 

   
 
Her findes finde en imponerende 
samling af traditionelle kostumer, 
musikinstrumenter, smykker, vå-
ben og illustrationer af forskellige 
skikke hos de 54 mindretal, hvil-
ket giver en interessant introduk-
tion til den vietnamesiske kultur. 
Hoteller: 
Rigtige gode: Quoc Hoa  
Supergode:    La Siesta  
 
4. dag 
Hanoi-Halongbugten 
Efter morgenmaden går turen til 
Halong bugten hvor I er fremme 
ved frokosttid. 
 
Denne verdensberømte bugt er 
et af de smukkeste områder i 
Vietnam med sine gigantiske 
klippeøer dækket af frodig vege-
tation med udsigt over vandet. 
 
Halongbugten omfatter omkring 
1.900 øer og holme med klippet-
oppe, ofte ubeboede og ikke-be-
søgte. Denne scene skaber et 
spektakulært havlandskab, der 
blev en del af UNESCOs verdens-

arvstatus i 1994.  
 
Efter indkvarteringen kan I nyde 
livet ombord. 
 
I får serveret frokost og middag 
ombord med friskfanget fisk og 
skaldyr fra bugten.  
Båd: 
Rigtige gode: Glory Legend  
Supergode:  Pelican Ha Long    
 
5. dag 
Halong Bay-Hanoi-Dong Hoi- 
Phong Nha 
Medens morgenmaden nydes kan 
I se den smukke solopgang og 
der cruises videre mod land. 
 
Her kører der til lufthavnen hvor 
der flyves til Dong Hoi kl.17.20 
 
Der er ankomst kl. 18.50 hvor I 
mødes med guiden for at køre til  
Hoteller: 
Rigtige gode: Lake House 
Supergode:   Chay Lap Farm 
 
I slutningen af eftermiddagen er 
der en lille sejltur på Thu Bon-flo-
den for at nyde solnedgangen. 
Hoteller: 
Rigtige gode: Hotel Atlas 
Supergode:    Hoi An Central 
 
 

  
 
6. dag 
Phong Nha 
Efter morgenmaden tager I en 
bådtur på floden Son, der byder 
på smukke landskaber langs 
flodbredderne.  
 
I besøger Phong Nha grotten, 
den længste af sin art i 
Sydøstasien.  
 
I besøger også Thien Duong 
Cave, der er en anden fantastisk 
hule og her danner stalaktitterne 
alle mulige former og farver. 
Hoteller: 
Rigtige gode: Lake House 
Supergode:   Chay Lap Farm 
 
7. dag 
Phong Nha-Phuoc Tich-Tam 
Giang-Hue 
Efter morgenmaden besøger I 
Phuoc Tich, en 500 år gammel 
landsby, der er omgivet af floden 
O Lau.  

I går rundt i landsbyen med 
templer og langs med skyg-
gende træer og I ser også  nær-
mere på hvordan man har lavet 
keramik gennem 500 år. 
 
Derefter køres der til Tam Gi-
ang-lagunen hvor fiskerne fisker 
ved hjælp af små bure og fiske-
net. (frokost inkl.) 
 
Hvis I har lyst kan I cykle tilbage 
til landsbyen gennem smukke 
rismarker. 
 
Derefter går det til Hue  
Hoteller: 
Rigtige gode: Villa Hue 

Supergode:    Eldora Hotel 
 
8. dag 
Hue 
Efter morgenmaden starter I 
med at besøge citadellet, der lig-
ger smukt ned til Parfumefloden 
og er bygget i 1804 og har en 
omkreds af mere en 10 km. En 
del af området, den forbudte by, 
blev ødelagt under Vietnamkri-
gen i 1968, men det meste er 
blevet genopbygget. 

 
Derefter går turen på cykel hvor 

vi skal ”smage på byen” forskel-
lige steder f.eks pandekager 
 
 



"Banh Khoai" som dyppes i sauce og 
nudler i en krydret sauce og I skal 
også smage vietnamesisk kaffe. 
 
Senere besøges f.eks stationen, Re-
sidence hotel og rådhuset. 
 
Der er også et besøg på Le Ba Dong 
Gallery, som rummer mange af hans 
værker, også en del, der er hentet 
hjem fra Paris og turen ender 
ved hotellet. 
Hoteller: 
Rigtige gode: Villa Hue 
Supergode:    Eldora Hotel 
 

9. dag 
Hue-Hoi An 
Efter morgenmaden går turen 

mod Danang, hvor der køres af " 
den meget smukke rute "Hai Van 
Pass" til Hoi An. 
 
Der gøres flere stop undervejs 
bl.a. Lang Co, der er en paradi-
sisk strand. 

 
Efter indkvarteringen på hotellet 
er der om eftermiddagen en by-
rundtur i den gamle bydel af Hoi 

An der er på UNESCO`s ver-
densarvsliste. 

 
Den gamle bydel er et mix af 
vietnamesiske, japanske, kinesi-
ske og franske arkitektoniske 
elementer.  
 
Langs de små gader ser I kinesi-

ske huse, der er der er mere end 
to århundreder gamle, den be-
rømte japanske pagodebro, et 
kinesisk tempel og huset ”Tan 
Ky” ,som tilhørte en rig vietna-

mesisk købmand for 200 år si-
den.  

 
 
 

 

10. dag 
Hoi An 
Efter morgenmaden går det på 
en kort cykeltur til Ta Que, der er 
kendt for sine aromatiske grønt-
sager. 

I går sammen med de lokale 
gennem markerne for at se nær-
mere på hvordan og hvad der 
dyrkes. 
 
Ved frokosttid er der mulighed 
for f.eks. at smage Tam Huu 
(små spyd med svinekød og re-
jer). 
 
Resten af dagen kan gå med at 
gå på opdagelse i den gamle by-
del eller slappe af på stranden. 
Hoteller: 
Rigtige gode: Hotel Atlas 
Supergode:    Hoi An Central 
 
11. dag 
Hoi An-Saigon 
Efter morgenmaden er der af-
gang til lufthavnen i Danang, 
hvor I flyver til Saigon, hvor den 
nye guide tager imod og sørger 
for transfer til hotellet. 

 
Derefter vil der være em byrund-
tur hvor i bl.a. ser postkontoret, 
Notre Dame Katedralen og Ben 
Thanh Markedet. 
Hoteller: 
Rigtige gode: Nhat Ha2 
Supergode.    Harmony 
 
 

12. dag 
Saigon-Mekongdeltaet 
Efter morgenmaden er der 
afgang mod Cai Be hvor i går 
ombord i jeres hyggelige båd fra 
rederiet Bassac. 
 
Efter en velkomstdrink og en 
præsentation af båden, regionen 
samt besætningen er der ind-
kvartering i jeres hytte. 
 
Medens frokosten serveres sejles 
af floden Tien Giang mod Cho 
Lach. 
 
I Cho Lach ser I nærmere på li-
vet ude på landet i Mekongdel-
taet og cykler evt. en lille tur og 
derefter serveres der middag 
medens solen går ned. 
Overnatning: Ombord 
 
13. dag 
Mekongdeltaet-hjemad 
Tidligt næste morgen serveres 
der morgenmad medens der sej-
les af Hau floden. 

Her afmønstrer I og sejler med 
en lokal båd for at opleve Cai 
Rangs flydende marked og I når 
bl.a. også at besøge en nudelfa-
rik før turen går til lufthavnen i 
Saigon. 
 
Turen kan forlænges med et ba-
deferieophold i Vung Tau eller 
Phan Thiet. 
 
14. dag 
Hjemme 
Efter et skift er i hjemme i Dan-
mark i løbet af morgenen eller 
formiddagen 
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