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  Vietnam: De Paradijselijke Stranden van het Zwoele Zuiden – 14 dagen – reiscode VS.02 
 

        

Startdata  : alle dagen van het jaar mogelijk 

Beste reistijd   : tussen 1 januari – 1 oktober en tussen 1 december – 31 december 

Start- en eindpunt  : Ho Chi Minh City (HCMC) 

 

 

Reisbeschrijving 

 

Een bijzonder mooie en afwisselende reis door het zwoele zuiden van Vietnam! Je vakantie start  

in het levendige en mondaine Ho Chi Minh City (HCMC), het vroegere Saigon. Je bezoekt de 

highlights van de stad en ziet de bekende Cu Chi tunnels van de Vietcong. Vervolgens reis je af 

naar de tropische Mekong-delta met haar wirwar aan riviertjes en kleurrijke drijvende markten. 

Aansluitend reis je door naar Nha Trang, bekend om haar schilderachtige stranden, fantastische 

snorkel, duik en surfmogelijkheden en tropische eilandjes voor de kust. Last but not least breng je 

een bezoek aan Mui Ne. Met haar prachtige stranden, zandduinen en bizar gevormde zandsteen-

formaties is het één van de fascinerendste landschappen van de kuststreek. Je hotel in Nha Trang 

en Mui Ne ligt direct aan het strand, waardoor je zo vaak als je maar wilt een duik in zee kunt 

nemen! Niet voor niets één van onze meest populaire reizen! 

 

Dag tot dag beschrijving 

 

O = inclusief ontbijt, L = inclusief lunch, D= inclusief diner 

 

Dag 1: Aankomst in Ho Chi Minh City 

 

Je wordt opgehaald van het vliegveld van HCMC. De chauffeur staat voor je klaar bij de uitgang 

van het vliegveld en heeft je naam op een bordje staan. Je wordt per privé-auto naar je hotel 

gebracht (in het oude koloniale stadsdeel van HCMC). In het hotel word je opgewacht door een 

medewerker van ons lokale kantoor in Vietnam. Hij heet je welkom in Vietnam en zal je een 

korte uitleg geven over het reisprogramma. Als je vragen hebt kun je deze aan hem voorleggen. 

Afhankelijk van je aankomsttijd is het leuk om alvast op eigen gelegenheid de levendige stad te 

verkennen. Met haar vriendelijke boulevards, bruine cafés en mooie koloniale gebouwen wordt 

HCMC ook wel ‘het Parijs van het oosten’ genoemd.   

 

Dag 2: HCMC (O) 

 

Optioneel 1: City tour HCMC (inclusief lunch) 

 

Na het ontbijt word je opgehaald voor een citytour door de stad. Je bezoekt de mooiste plaatsen 

van HCMC. Zoals China Town (het kleurrijke Chineze stadsdeel), Mhieu Thien Mau (de tempel 

van de grootmoeder), het Reunification Palace (in het complex in klassiek-moderne stijl, een 

van de meest historische bouwwerken van de stad, eindigde in 1975 de Vietnam-oorlog nadat 

tanks van het Noord-Vietnamese leger door de gietijzeren hoofdpoort braken), het mooie 

Opera-huis en hotel Ville. Vervolgens breng je een bezoek aan het indrukwekkende War 

Remnants Museum. In dit voormalige kantoor van de US Information Agency worden sinds 1975 

de gruweldaden van de voormalige vijand gepresenteerd (veel beelden zijn schokkend en niet 

geschikt voor mensen die hier gevoelig voor zijn). De citytour eindigt met een bezoek aan de 

levendige Ben Thanh markt. Na afloop word je teruggebracht naar je hotel. 

 

Dag 3: HCMC (O) 

 

Optioneel 2: Sightseeing naar de Cu Chi tunnels en de Cao Dai Tempels  
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In de ochtend word je opgehaald bij je hotel voor de reis naar Tay Binh, ten westen van HCMC 

en dicht bij de grens met Cambodja. Tay Binh is het spirituele centrum van de Cao Dai-sekte. 

Men hangt een wonderlijk geloof aan waarbij elementen uit diverse religies met elkaar 

vermengd zijn. Geen Vietnamese religie oogt zo oogverblindend en bizar als Cao Dai. Dagelijks 

vinden er ceremonies plaats in Tay Binh, waarbij sekteaanhangers in een kleurrijke processie de 

tempel binnengaan. Tijdens de rit naar Tay Binh passeer je het plaatsje Trang Bang, waar één 

van de beroemdste foto’s uit de Vietnam-oorlog werd gemaakt: de op 8 juni 1972 geschoten 

opname van een naakt meisje na een napalm-aanval. Na het bezoek aan de Cao Dai reis je naar 

de veroemde tunnelstelsels van Cu Chi. Het is een indrukwekkend staaltje van het taaie verzet 

van de Vietcong tegen de Amerikanen tijdens de Vietnam-oorlog. Het ondergrondse tunnel-

stelsel is meer dan 220 kilometer lang! Een deel van de tunnels kun je bezichtigen. Ook is er 

een indrukwekkende expositie ingericht. Aan het eind van de middag ben je terug in HCMC.  

 

Dag 4: Van HCMC naar Vinh Long (OLD) 

 

Vandaag begint je reis door de Mekong-delta. Een uiterst vruchtbare regio waar maar liefst 

driemaal per jaar geoogst kan worden. Het gebied wordt daarom ook wel “de rijstkom” van 

Vietnam genoemd. Behalve rijstvelden vind je er fruitbomen, groene jungle, rivieren, een 

labyrint van kleine kanalen en honderden grote en kleinere eilanden. Bootjes krioelen over het 

water, overal wordt handel gedreven en het is er kleurrijk, bruisend en boeiend!   
 
Je wordt ‘s ochtends opgehaald bij je hotel en naar Cai Be gebracht. Vanaf hier reis je per 

privéboot over de beroemde Mekong-rivier. De tocht gaat langs eilandjes, smalle kanalen en 

kleine dorpjes. Langs de oever zie je mensen fietsen over de smalle paden, hier kunnen geen 

auto’s komen dus het is er heerlijk rustig. Je gaat van boord bij één van de eilandjes. Je brengt 

een bezoek aan een ‘kokosnoot-snoepjes-makerij’ van een lokale familie. En ook ga je naar een 

bijen-boerderij waar je wilde honingproducten kunt proeven. Met een grotere boot vaar je 

aansluitend naar Dragon Island. Hier kun je genieten van een lunch.  

 

Na de lunch word je naar je homestay in Vinh Long gebracht. Je logeert bij een lokale familie 

thuis. Je kunt hier genieten van het vredige plattelandsleven. Tip: maak een wandeling of stap 

op de fiets om het platteland te verkennen. De voorzieningen in de homestay zijn eenvoudig. 

Beddengoed, een klamboe en sanitaire voorzieningen zijn aanwezig. Als je liever in een hotel 

overnacht is dit natuurlijk ook mogelijk. Geef dit dan aan ons door bij boeking. De meerkosten 

zijn afhankelijk van de hotelklasse die je kiest. 

  

Dag 5: Van Vinh Long naar Can Tho (O) 

 

Na het ontbijt zeg je je gastfamilie gedag en ga je weer op pad. Je bezoekt handwerksdorpjes 

gespecialiseerd in pottenbakken én het bereiden van de beroemde Vietnamese vissaus. De 

cultus rondom de vissaus is vergelijkbaar met hoe wij in Europa omgaan met wijn. Aandacht 

voor de ingrediënten, de juiste rijpingsprocedures en liefde voor het vak, bepalen de smaak en 

kwaliteit van de vissaus. Na de lunch reis je door naar Can Tho. In de avond kun je op eigen 

gelegenheid de kleurrijke Tay Do nachtmarkt bezoeken. Het is leuk om de sfeer op te snuiven. 

Je kunt er lekkere hapjes kopen en genieten van spelen en muziek. 

 

Dag 6: Van Can Tho naar HCMC (O) 

 

Vandaag sta je vroeg op om de grootste drijvende markt van de Mekong-delta te bezoeken: die 

van Cai Rang! Vanaf sampas (ondiepe rivierbootjes) verhandeld men alles wat los en vast zit: 

noedelsoep, tropisch fruit, bamboe, noten, rijst, etc. In de ochtend word de markt het drukst 

bezocht. Het is er dan een chaotisch geheel van door elkaar heen varende boten, handelaren en 

exotische producten: een onvergetelijke ervaring! 

 

Behalve om haar drijvende markten staat de Mekong-delta ook bekend om haar fruitproductie. 

Je brengt vandaag een bezoek aan een fruit-tuin waar je kunt proeven van de exotische 

vruchten van de Mekong-delta.  In de middag word je teruggebracht naar HCMC en naar het 

treinstation gebracht voor de doorreis per nachttrein naar Nha Trang. Tegen meerprijs kun je 

per binnenlandse vlucht van HCMC naar Nha Trang vliegen. Prijs op aanvraag.  

 

Dag 7: Van HCMC naar Nha Trang 

 

In Nha Trang word je afgehaald bij het treinstation en naar je hotel gebracht. Je hotel ligt direct 
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aan het strand! Meer dan 300 dagen zon per jaar, aangename temperaturen, aantrekkelijke 

zwem/surf/snorkel/duik-locaties en schilderachtige stranden hebben de stad tot één van de 

meest geliefde vakantiebestemmingen van het land gemaakt. De sfeer in Na Trang is losjes en 

ontspannen. Je zou je hier aan de Côte d’Azur kunnen wanen! 

 

Dag 8 en 9: Nha Trang (O) 

 

Een aantal tips om op eigen gelegenheid te ondernemen: 

  

- Breng een bezoek aan de pittoreske vissershaven aan de monding van de Cai. De kleurige  

vissersboten en de markante ronde korfboten zijn een dankbaar object voor een foto.  

- Ga een dagje snorkelen op Mun Island.  

- Het is héérlijk relaxen op één van de mooie stranden van Nha Trang 

- Boek een surf- of duikles via één van de aanbieders aan het strand 

- Maak een mooie boottocht naar één van de tropische eilandjes voor de kust 

- Bezoek de Chua Long Son en de Cham Po Nagar tempels. Als je de 152 treden naar boven 

neemt kom je bij het veertien meter hoge boeddhabeeld bovenop de heuvel. Het Cham Po 

Nagar tempelcomplex is het belangrijkste Cham-heiligdom. De Cham, een oude beschaving, 

bouwden hier een heiligdom voor de vruchtbaarheidsgodin Po Yang Ino Nagar.  

- Reis per boot naar Mieu Island en  bezoek het Tri Nguyen Aquarium. 

- Bezoek één van de mineraalhoudende-modder-spa’s, een belevenis op zich! 

 

Dag 10: Van Nha Trang naar Phan Thieth/Mui Ne (O)  

 

Je wordt aan het eind van de ochtend opgehaald bij je hotel en per privé-vervoer naar je hotel in 

Phan Tieth/Mui Ne gebracht. Je hotel ligt weer aan het strand zodat je ook hier volop van het 

strandleven kunt genieten! Mui Ne staat bekend om haar prachtige witte en rode zandduinen. Het 

is één van de meest fascinerende landschappen van de kuststreek!  

 

Dag 11 en 12: Phan Thieth/Mui Ne (O) 

 

Een aantal tips om op eigen gelegenheid te ondernemen:  

 

- Breng in de namiddag een bezoek aan de Red Canyon, een kloof met de meest prachtige en 

bizarre zand- en steenformaties.  

- De zon zien opkomen (of ondergaan) over de rode duinen van Mui Ne is een onvergetelijke 

ervaring. Sta dus een keer vroeg in de ochtend op en laat je naar de rode duinen brengen. 

Als de zon opkomt krijgen de zandduinen een schitterende vuurrode gloed. De wind maakt 

voortdurend veranderende zandsculpturen van de duinen.  

- Ga naar de witte duinen. Een populaire activiteit hier is het zandsurfen. Huur een board en 

‘surf’ van de hoge zandduinen naar beneden. Leuk om eens te proberen!  

- Geniet van een mineralen-scrub, dompelbad of een ayurvedische massage. 

- Ga een dagje golfsurfen of kitesurfen. Je kunt de spullen huren en ook lessen nemen. 

- Huur een fiets of scooter en ga op pad om het mooie achterland te verkennen. 

- En last but not least: het is héérlijk vertoeven op één van de mooie stranden. 

 

Dag 13: Van Phan Thieth/Mui Ne naar HCMC (O) 

 

In de middag word je naar Muong Man gebracht voor de reis per trein terug naar HCMC.  

De treinreis duurt ca vier uren. Je wordt afgehaald op het station in HCMC en naar je hotel 

gebracht. Vervolgens kun je nog fijn een avondje genieten van Saigon! 

 

Optioneel 3: Streetfood Tour HCMC (inclusief streetfood-diner) 

 

Je wordt rond 17.30 uur opgehaald bij je hotel en stapt achterop de brommer bij je streetfood- 

gids. Het is érg leuk om voor een poosje onderdeel te zijn van het chaotische verkeer van 

HCMC! En bovendien een plezierige manier om de stad te leren kennen! Met duizenden 

brommertjes tegelijk verplaatsen de mensen zich door de stad. Alhoewel het verkeer chaotisch 

is hoef je niet bang te zijn: je gids is gecertificeerd, heeft een deugdelijk rijbewijs en is gewend 

om door het drukke verkeer te rijden. Onze streetfood-tour is zó samengesteld dat je zo veel 

mogelijk verschillende gerechten kunt proeven. Je gids brengt je naar eetgelegenheden in de 

stad waar je kunt proeven van het lokale voedsel. Je gids past zich vanzelfsprekend aan jouw 

wensen aan. Wat dacht je van een heerlijke Vietnamese noedelsoep, gevulde rijstrolletjes of een  
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traditionele street-barbecue? Ben je benieuwd naar de met vlees, vis of groenten gevulde 

rijstpannenkoekjes of heb je liever ‘gefrituurde sticky rice’? Wil je weten hoe al die prachtig 

uitziende exotische vruchten proeven? En als je het aandurft om een lekker hapje slang, kikker 

of stokvis te proeven op de nachtmarkt dan kan dat natuurlijk óók! IJs-thee zit bij de prijs 

inbegrepen. Alle andere dranken kun je bijbestellen. 

 

Dag 14: Vertrek uit HCMC (O) 
 

Je wordt opgehaald bij je hotel en per privé-auto naar het vliegveld van HCMC gebracht. 

Hiermee komt er een eind aan een vakantie waar je nog vaak met plezier aan terug denkt! 

 
 

 

Prijs van deze reis 

 

 

 

 

 

Toeslag één persoonskamer 

3 sterren hotels € 250 p.p 

4 sterren hotels € 425 p.p 

 

Voor kinderen van 0-2 jaar gelden aangepaste prijzen: prijs op aanvraag. 

 

Prijs optioneel 

 

Nr Excursie 2-3 pers 4-5 pers 6-16 pers Join in * 

1 City tour HCMC € 65 p.p € 50 p.p € 45 p.p € 35 p.p 

2 Cu Chi tunnels en Cao Dai € 70 p.p € 55 p.p € 45 p.p € 35 p.p 

3 Streetfood tour HCMC € 45 p.p € 45 p.p € 45 p.p - 

 

* = in internationale groep 

 

Prijs inclusief 

 

 Al het vervoer in Vietnam zoals genoemd in de reisbeschrijving: 

dag 1: privé-vervoer vliegveld HCMC – hotel HCMC 

dag 4: privé-vervoer hotel HCMC – excursies – homestay Vinh Long 

dag 4: boot tijdens excursie 

dag 5: privé-vervoer homestay Vinh Long – excursies – hotel Can Tho  

dag 6: boot tijdens excursie 

dag 6: privé-vervoer hotel Can Tho – excursie – treinstation HCMC 

dag 6: nachttrein HCMC – Nha Tranh (softsleeper) 

dag 7: privé-vervoer treinstation Nha Trang – hotel Nha Trang 

dag 10: privé-vervoer hotel Nha Trang – hotel Phan Tieth/Mui Ne 

dag 13: privé-vervoer hotel Phan Tieth/Mui Ne – treinstation Muong Man 

dag 13: trein Muong Man – HCMC 

dag 13: privé-vervoer treinstation HCMC – hotel HCMC 

dag 14: privé-vervoer hotel HCMC – vliegveld HCMC 

 Alle overnachtingen van dag 1 t/m dag 13 in hotels op basis van tweepersoonskamers (12x) 

en homestay (1x) 

 Maaltijden zoals genoemd per dag (O=ontbijt L=lunch D=diner) 

 Professionele redelijk Engelssprekende gidsen tijdens de excursies 

 Alle excursies zoals genoemd in de reisbeschrijving  

 Alle entreeprijzen van excursies zoals genoemd in de reisbeschrijving 

 Visum-on-arrival-formulier (indien gewenst) 

 Tijdens de hele reis lokale reisbegeleiding beschikbaar 

 Garantie SGR 

 Garantie Calamiteitenfonds 

 

 

Aantal reizigers 2-3 personen 4-5 personen 6-16 personen 

3 sterren hotels € 850 p.p € 695 p.p € 650 p.p 

4 sterren hotels  € 1025 p.p € 895 p.p € 850 p.p 
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Prijs exclusief 

 

 Persoonlijke uitgaven (telefoonrekening, fooien, wassen van kleding, overige maaltijden, etc.) 

 Persoonlijke verzekeringen (o.a. ziektekosten en repatriëring) 

 Boekingskosten à € 25,- per boeking (inclusief bijdrage Calamiteitenfonds) 

 (Inter)nationale vliegtickets  

 Visum Vietnam 

 Alle uitgaven en kosten die niet genoemd staan onder ‘prijs inclusief’ 
 
 

 

Onze reisbestemmingen liggen buiten de ‘westerse wereld’, zodat je in contact komt met andere gebruiken, culturen en mentaliteiten. 
Dat maakt onze reizen extra interessant, maar houd er rekening mee dat sommige dingen anders zijn dan thuis. Eten, hotels, 
vervoermiddelen en infrastructuur verschillen in nogal wat landen van wat wij in Nederland en België gewend zijn. Je kunt een 
driesterrenhotel in India niet vergelijken met een Nederlands driesterrenhotel en een bus in Vietnam biedt minder beenruimte dan een 
Europese touringcar. Als je van tevoren rekening houdt met dit soort zaken, dan zal eventueel oponthoud of ongemak niet vervelend zijn. 
Houd er rekening mee dat vanwege het avontuurlijke karakter van onze reizen en onvoorziene omstandigheden (een weg kan 
onbegaanbaar raken, een vervoermiddel kan kapot gaan of een binnenlandse vlucht heeft vertraging) het voor kan komen dat we, 
ondanks zorgvuldige planning vooraf, toch genoodzaakt zijn een dagindeling of programmaonderdeel aan te passen. Een 
programmawijziging gebeurt zoveel mogelijk in overleg met de reizigers maar de uiteindelijke beslissing ligt bij de reisbegeleiding. 

 
 
 
Op deze overeenkomst is de SGR-garantieregeling van toepassing. Je vindt de voorwaarden op www.sgr.nl/garantieregeling. Op verzoek stuurt SGR deze 
voorwaarden kosteloos toe. Op deze overeenkomst is eveneens de garantieregeling van Stichting Calamiteitenfonds Reizen van toepassing.  
Deze voorwaarden vind je op www.calamiteitenfonds.nl/garantieregeling. Op verzoek stuurt SCR deze voorwaarden kosteloos toe. 
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