
VIETNAM: PÅ OPDAGELSE I MEKONGDELTAET OG BADEFERIE  
 
 
1. dag  
Danmark-Vietnam 
Der er afgang fra København eller 
Billund eller mod Vietnam med et 
stop undervejs. 
 
2. dag  
Saigon 
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: Nhat Ha2 
Supergode.    Harmony 
 
3. dag 
Saigon og omegn 
Efter en lidt tidlig morgenmad går 
turen til Cu Chi tunneller, der en lig-
ger 1½ time fra Saigon 

Oprindelig blev tunellerne bygget af 
modstandstyrken under en franske 
Indokina-krig men de blev udvidet 
under Vietnamkrigen. 
 
Tunellerne endte med at være om-
kring 200 km lang og liggende i 3-4 
meters dybde 
 
Her var kontorer, køkkener, mødelo-
kaler, våbenforretninger og endda 
hospitaler og en mindre del er ud-
gravet så i kan får en chance for et 
lille besøg. 
 
Efter besøgt for at smage "khoai my 
luoc", måltidet som modstandsfol-
kene levede af. 
 

Efter besøget Cu Chi går turen til-
bage til Saigon, hvor der er besøg 
ved byens vigtigste historiske ste-
der: det centrale postkontor, hvis 
metalstruktur blev designet af Gu-
stave Eiffel; Notre-Dame-katedralen, 
konstrueret af røde mursten og lig-
ner Notre-Dame i Paris; genfore-
ningspaladset og gaden Dong Khoi. 
 
Turen ender ved hotellet. 
Hoteller: 
Rigtige gode: Nhat Ha2 
Supergode.    Harmony 
 
4. dag 
Saigon-Mekongdeltaet 
Efter morgenmaden går turen på et  

 

   
 
par timer til Ben Tre i Mekong-
deltaet hvor I stiger ombord på 
en båd, hvor I sejler af smukke 
kanaler hvor i ser på hvordan 
man laver mursten og I ser også 
på hvad man kan lave ud af ko-
kosnødder og der bliver også 
smagsprøver. 

 
Herefter går det på en lille cykel-
tur i det smukke område før fro-
kosten serveres (lokale speciali-
teter bl.a. en tørret fisk serveret i 
et træstativ). 
 
Om eftermiddagen går turen til 
en mole, hvor jeres båd venter 
hvor I sejler retur til Ben Tre, og 
turen fortsætter til Vung Liem. 
Hoteller: 
Rigtig gode: Coco Riverside 
Lodge 
 
5.dag 
Omkring Vung Liem 
Efter en tidlig morgenmad køres 
der til Tra Vinh for at se nærmere 
på den smukke by i Mekong-del-
taet, hvor mange hører til Khmer 
befolkningen. 
 
Undervejs skal I lære om khmer 
dansene (lille forestilling) og der-
efter går det videre til Tra Vinh. 
 
I er tilbage ved det smukt belig-
gende hotel først på eftermidda-
gen hvor I bliver roet rundt i en 
lille båd for at udforske en lille 
kanal i skyggen af vandkokos-
nødder. 
Hoteller: 
Rigtig gode: Coco Riverside 
Lodge 
 
6. dag 
Vung Liem - Can Tho  
Efter morgenmaden starter da-
gen med en lille cykeltur i lokal-

området gennem de smukke ris-
markerne inden I er tilbage for 
lidt afslapning inden frokost (inkl)  

Efter frokost går turen til Can Tho 
hvor I ankommer i løbet af efter-
middagen. 

Der er god tid til at nyde den 
spændende by ingen det er tid til 
at finde et godt sted at spise. 
Hoteller: 
Rigtig gode: TTC hotel 
Supergode:  Can Tho Ecolodge 
 

  
 
7. dag 
Can Tho - Chau Doc 
Efter morgenmaden starter da-
gens oplevelser ved et besøg på 
Cai Rangs flydende marked. 
 
Her sælger og køber alle slags 
frugter og fisk fra deltaet.  

På hver båd fungerer en lang 
stang med et stykke frugt eller 
grøntsag fastgjort til slutningen 
som et mærke, der angiver ty-
pen af varer, der sælges på bå-
den - ananas, appelsiner, salat-
grøntsager eller majroer osv.  

 
Herefter går turen til Chau Doc 
hvor det går på en lille cykeltur i 
det smukke landskab med 
mange smukke rismarker. 
 
Turen slutter ved en lokal kaffe-
bar, inden turen går til hotellet. 
Hoteller: 
Rigtig gode: Chau Pha hotel 
Supergode:  Victoria 
 
8. dag 
Chau Doc området 
Efter morgenmaden tager vi 
med båd til cambodjanske 
grænse, hvor i ser nærmere på-
dagliglivet for fiskere og den et-
niske Cham-gruppe. 
 
Derefter besøges det smukke 
Sam-bjerg, hvor forskellige tem-
pler og pagoder er samlet, hvil-
ket gør det til et sted berømt i 
hele landet for pilgrimsrejse (Ba 
Chau Xu-templet, Tay-pagoden 
og Thoai Ngoc Hau-graven). 
 
Om eftermiddagen kan I nyde et 
øjeblik af harmoni med naturen, 
mens du udforsker Tra Su-sko-
ven.  
 
Dette fortryllende sted er en til-
flugt for adskillige beskyttede ar-
ter - bl.a flagermus-kolonier, 
skildpadder, slanger og andre 
krybdyr osv.  
 
Vi vil også se små huse på pæle-
kronet af bambuslofter hvor ind-
byggerne lever i harmoni med 
vegetationen i skoven.  
 

Fra et 10 meter højt tårn midt I 
skoven kan I nyde udsigten over 
storke, der har redder i træerne. 
 



Hoteller: 
Rigtig gode: Chau Pha hotel 
Supergode:  Victoria 
 
9. dag 
Chau Doc-Saigon 
Efter morgenmaden fortsætte turen 
til Sa Dec, en havn, der tidligere var 
en base for den amerikanske hær 
under Vietnamkrigen.  

 
Byen fungerede også som baggrund 
af Marguerite Duras 'semi-selvbio-
grafiske roman “L’Amant”, da en del 
af historien skete der.  
 
i besøger den rige kinesiske mands 
hus der er romanens hovedperson. 
 
Efter besøget går turen tilbage til 
hotellet i Saigon og rundturen er slut 
Hoteller: 
Rigtige gode: Nhat Ha2 
Supergode.    Harmony 
 

 

        BADEFERIE I  

          VUNG TAU 

10. dag 
Saigon-Vung Tau 
Efter morgenmaden er der trans-
fer til Vang Tau og turen tager 
ca. 3 timer (badestedet ligger 
syd for Saingon). 

10.dag-14.dag 
Vung Tau med morgenmad 
Hoteller: 
Rigtig gode: Ho Tram Beach 
Supergode: Melia Ho Tram 

14. dag 
Vung Tau-Hjemad 
Efter morgenmaden er der i løbet 
af dagen afgang mod lufthavnen 
hor der afgang mod Danmark 
med et skift undervejs. 

15. dag 
Hjemme 
I løbet af morgenen eller formid-
dagen er I er hjemme efter en 
fantastisk tur. 

 

  

 

       BADEFERIE I  

         PHAN TIET 

 
10. dag 
Saigon-Phan Tiet 
Efter morgenmaden er der 
transfer til Phan Tiet og turen ta-
ger ca. 5 timer (badestedet lig-
ger syd nordøst for Saingon). 
10.dag-14.dag 

Phan Tiet med morgenmad 
Hoteller: 
Rigtig gode: Pandanus Resort 
Supergode: Cham Villas ressort 

14. dag 
Phan Tiet-Hjemad 
Efter morgenmaden er der i lø-
bet af dagen afgang mod luft-
havnen hor der afgang mod 
Danmark med et skift undervejs. 

15. dag 
Hjemme 
I løbet af morgenen eller formid-
dagen er I er hjemme efter en 
fantastisk tur. 
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