Actieve Familiereis ‘Adventure Vietnam’ - 15 dagen - reiscode VF.02

Startdata
: iedere dag van het jaar mogelijk
Beste reistijd
: tussen 1 februari en 1 september
Start- en eindpunt : HCMC
Reisbeschrijving
Een actieve familiereis door Vietnam! Met het accent op cultuur, natuur en gave avonturen. Je
stapt achterop een brommertje voor een superleuke streetfoodtour, ontdekt de tunnels van de
Vietcong, gaat fietsen op een eiland in de Mekong-delta, kijkt je ogen uit op de drijvende
markt van Phong Dien, gaat op zoek naar gibbons en krokodillen in Cat Tien National Park en
kayakken op het meer van Lak, ontdekt de traditionele dorpjes van de M’mong en K’ho tribes,
beleeft een canyoning of rafting avontuur in Dalat en gaat snorkelen en surfen in Mui Ne.
Dag tot dag beschrijving
O = inclusief ontbijt, L = inclusief lunch, D = inclusief diner
Dag 1: Aankomst in HCMC
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 hotel word je opgewacht door een medewerker van ons lokale
kantoor in Vietnam. Hij heet je welkom in Vietnam en zal je uitleg geven over de reis.
Afhankelijk van je aankomsttijd kun je de stad alvast verkennen. Met haar leuke boulevards,
bruine cafés en koloniale gebouwen wordt HCMC ook wel ‘het Parijs van het oosten’ genoemd.
Optioneel 1: Streetfood Tour HCMC
Je wordt rond 17.30 uur opgehaald bij je hotel en stapt achterop de brommer bij je streetfoodgids. Het is érg leuk om onderdeel te zijn van het chaotische verkeer van HCMC. En bovendien
een gave manier om de stad te leren kennen! Met duizenden brommertjes tegelijkertijd
verplaatsen de locals zich door de stad. Je gids brengt je naar verschillende 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 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! Drankjes kun
je op eigen kosten bijbestellen.
Dag 2: HCMC (O)
Geniet op eigen gelegenheid van Saigon of boek één van deze excursies:
Optioneel 2: City tour HCMC (inclusief lunch)
Na het ontbijt word je opgehaald voor een citytour door de stad. Je bezoekt de mooiste en
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meest bijzondere plaatsen van HCMC. O.a: 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, waar werkelijk álles te koop is.
Tijdens de citytrip krijg je een lunch aangeboden.
Optioneel 3: Excursie naar de Cu Chi tunnels en de Cao Dai Tempels
In de ochtend word je opgehaald bij je hotel voor de reis naar Tay Binh, ten westen van HCMC.
Tay Binh is het spirituele centrum van de Cao Dai-sekte. Ze hangen een wonderlijk geloof aan
waarbij elementen uit diverse religies met elkaar vermengd zijn. Geen Vietnamese religie oogt
zo bizar als Cao Dai. Dagelijks worden er ceremonies gehouden in Tay Binh, waarbij sekteaanhangers in een kleurrijke processie de tempel binnen lopen. 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 napalmaanval. Na het bezoek aan de Cao Dai reis je naar de legendarische 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 tunnelstelsel is meer dan 220 km lang! Een deel
van het tunnelstelsel kun je bezichtigen. Bovengronds is een expositie ingericht
Dag 3: HCMC naar An Binh Island (OLD)
Reistijd: ca. 3 uren
Vandaag begint je reis door de Mekong-delta. Een vruchtbaar gebied waar de mensen maar
liefst driemaal per jaar rijst kunnen oogsten. Behalve rijstvelden vind je er talloze fruitbomen,
eeuwig groene jungle, een doolhof van rivieren en kleine kanalen en honderden grote en
kleinere eilanden. Het is een ronduit schitterend gebied. Bootjes krioelen over het water,
overal wordt handelgedreven, het is er kleurrijk, bruisend en boeiend!
Je logeert in het guesthouse van een lokale familie. Je geniet hier van het plattelandsleven. De
voorzieningen in het guesthouse zijn eenvoudig maar goed. ’s Middags stap je samen met een
lokale gids op de fiets om An Binh Island te verkennen.
Dag 4: An Binh Island naar Can Tho (O)
’s Ochtends kun je relaxen of het eiland verder verkennen. Na de lunch reis je door naar je
hotel in Can Tho. De stad heeft een gezellige kade en goede restaurants langs de rivier. In de
avond kun je op eigen gelegenheid de kleurrijke Tay Do nachtmarkt bezoeken. Het is leuk om
hier rond te lopen en de sfeer op te snuiven. Je kunt op de nachtmarkt lekkere hapjes kopen.
Dag 5: Can Tho - Phong Dien Floating Market - HCMC (O)
Je staat vroeg op om de mooiste drijvende markt van de Mekong-delta te bezoeken: die van
Phong Dien. Vanaf sampas (ondiepe rivierbootjes) verkopen de locals alles wat los en vast zit:
noedelsoep, tropisch fruit, bamboe, noten, rijst, etc. In de ochtend wordt de markt het drukst
bezocht. Het is er dan een chaotisch geheel van door elkaar heen varende bootjes, handelaren
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en exotische handelswaren. Via de mooie backwaters vaar je weer terug naar Can Tho. Een
onvergetelijke belevenis. In de namiddag reis je in ca. drie uren terug naar HCMC.
Dag 6: HCMC naar Cat Tien National Park (O)
Reistijd: ca. 4 uren
Je reist door naar Cat Tien National Park, ten noorden van HCMC. Het Cat Tien National Park is
maar liefst 739 km² groot. Omdat de natuur hier zo bijzonder is, met droge savannen, groene
jungle, meren en wetlands, zijn er veel verschillende soorten dieren en planten.
Cat Tien is een toevluchtsoord voor een groot aantal bedreigde diersoorten. Zoals de Siamese
krokodil, de Maleise beer, de gaur en de mutslangoer. Het park werd beroemd nadat er
Javaanse neushoorns werden ontdekt, waarvan werd gedacht dat ze waren uitgestorven. Ook
is in het park een grote olifantenpopulatie te vinden en vliegen er meer dan 320 verschillende
vogelsoorten rond. Alhoewel er veel wilde dieren in het park leven is de kans dat je zelf een
groot zoogdier tegenkomt niet groot, het park is uitgestrekt en de neushoorns, tijgers en
olifanten wagen zich liever niet in de buurt van mensen.
In de namiddag maak je een bootsafari over de Dong Nai-rivier (van ca. 16.30 tot 18.30 uur).
Om deze tijd komen de dieren naar de rivier om te drinken. Van te voren is niet te voorspellen
welke dieren je zult zien maar je hebt een goede kans om wildlife te spotten. De bootsafari is
ook erg gewild bij vogelaars. Om deze tijd vliegen de vogels terug naar hun bomen/nesten.
Dag 7: Cat Tien National Park (O)
Tip 1: ga naar het Dao Tien Endangered Primate Species Center. Het centrum ligt op een
eilandje in de Dong Nai-rivier. In het opvangcentrum worden o.a. gibbons, langurs en loris
opgevangen die uit de handen zijn gered van illegale handelaren en mensen die de apen als
huisdier hielden. Het doel van het centrum is om de dieren, als ze weer voldoende aangesterkt
zijn en gewend aan het leven in de wildernis, vrij te laten in het Cat Tien National Park.
Tip 2: wandel of fiets (ca 9 km) naar Crocodile Swamp. Behalve voor een speurtocht naar de
verschillende soorten amfibieën die hier leven is het ook een goede plek om wilde dieren te
spotten die naar het moeras toe komen om te drinken. Het moerasmeer is o.a. de leefwereld
van de Siamese krokodil, die hier in 2002 opnieuw is uitgezet.
Tip 3: sta op voor zonsopkomst en maak de trekking van ca 4 uren naar de wilde gibbons. Het
is een geweldige ervaring om de ochtendroep van de gibbons midden in de jungle te horen.
Dag 8: Cat Tien naar Lak Lake (OD)
Reistijd: ca. 6 uren
Vandaag heb je een lange maar mooie reis voor de boeg. Natuurlijk kun je onderweg
regelmatig even stoppen om de benen te strekken of een hapje te eten. De eindbestemming
voor vandaag is het midden in de natuur liggende Lak tented camp, met uitzicht op het meer.
Lak Lake is het grootste zoetwatermeer van Vietnam. Het prachtige meer wordt omringt door
groene heuvels. Op de zuid- en westoever van het Lak-meer vind je een aantal leuke M’nongdorpjes. De mannen vissen op het meer in houten bootjes met baskets en netten. Terwijl de
vrouwen en kinderen op de oevers zoeken naar slakken, rivierkreeftjes en krabben.
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Dag 9: Lak Lake (OD)
Geniet vandaag op eigen gelegenheid van de prachtige omgeving. Via het Camp kun je de
leukste excursies boeken: boottochtjes over het meer, vistochten, kayakken, bezoek aan de
M’nong dorpjes, mooie hiking trails, fietstochten en kookworkshops.
Dag 10: Lak Lake naar Dalat (O)
Reistijd ca. 4 uren
Je reist vandaag door naar Dalat. Het stadje ligt op zo’n 1500 meter hoogte, hierdoor is het er
minder warm dan in de rest van Vietnam. Na aankomst in Dalat kun je zelf de stad verkennen.
Ga bijvoorbeeld naar het Zomerpaleis van Bao Dai. Dit is door de Fransen begin vorige eeuw in
Art Deco-stijl gebouwd. Je ziet hoe de keizer en zijn familie hier vroeger hebben geleefd. Ook
het beroemde Crazy House en de nightmarket zijn leuk om te bezoeken.
Dag 11: Dalat (O)
Je kunt vandaag zelf van de omgeving genieten of één van onderstaande excursies boeken:
Optioneel 4: Canyoning Adventure (vanaf 10 jaar)
Een perfecte excursie voor thrill seeking avonturiers! Je wordt opgehaald en naar de highlands
net buiten Dalat gebracht. Hier start jullie spannende canyoningtocht. Je wordt begeleid door
ervaren canyoning-gidsen en krijgt eerst een duidelijke veiligheidsinstructie. Tijdens de tocht
spring je van hoge rotsen in het water. Ook glij je van spectaculaire natuurlijke glijbanen en
watervallen. Vandaag zul je zeker een paar keer je angsten moeten overwinnen. Voor de
veiligheid krijg je een helm en een reddingsvest aan. Een super gave belevenis!
Optioneel 5: Rafting Adventure (vanaf 8 jaar)
Je wordt naar het startpunt voor de rafting gebracht. Het enige wat je tijdens de rafting nodig
hebt is een korte broek, shirt, lichte gympen en zonnebrandcrème. Kostbaarheden (mobiel,
geld, etc) gaan mee aan boord in een waterdicht tonnetje. Als eerste krijg je een instructie
over het raften en hijs je jezelf in een zwemvest. Vervolgens stap je samen in de rubber raft
en roei je de rivier af. Een nat pak is zeker niet uitgesloten! De rivier heeft een aantal stevige
klasse drie rapids. Er zijn ook stukken waar het relaxed drijven is en je kunt genieten van het
uitzicht op de dalen, rotskloven en dorpjes langs de rivier. Van het peddelen krijg je best trek,
vandaar dat je na ca. 2 uren raften aanlegt op een zandstrand. De rafts worden op het droge
gehaald en de crew gaat aan de slag met de voorbereidingen voor de lunch. Nu je weer vaste
grond onder je voeten hebt kun je rustig om je heen kijken en genieten van de omgeving. Na
de lunch stap je weer in de raft, op weg naar de volgende stroomversnellingen. Zó gaaf!
Dag 12: Dalat naar Mui Ne (O)
Reistijd: ca. 4 uren
Je reist door naar Mui Ne. Je hotel ligt direct aan het strand. Mui Ne staat behalve om de
mooie stranden ook bekend om haar prachtige witte en rode zandduinen. Het is één van de
meest fascinerende landschappen van de kuststreek. Meer dan 300 dagen zon per jaar,
heerlijke temperaturen, aantrekkelijke zwem/surf/snorkel/duik locaties, schilderachtige
stranden én het unieke achterland maken het een fijne bestemming.
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Dag 13 en 14: Mui Ne (O)
Een aantal tips om te doen:
o Ga naar Red Canyon, een kloof met de meest prachtige en bizarre zand- en steenformaties.
Onderweg loop je op je blote voeten door een koel riviertje.
o 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.
o Ga naar de witte duinen en bedwing de zandheuvels met een quad. Lekker wat vaart maken
en naar boven scheuren. Of huur een zandboard en ‘surf’ van de hoge zandduinen naar
beneden. Leuk om eens te proberen!
o Ga een dagje bodyboarden of kitesurfen. Je kunt de spullen huren en ook lessen nemen.
o Huur een fiets of scooter en ga op pad om het achterland te verkennen.
o Leg je handdoek op het strand, bestel een drankje en laat het grote genieten beginnen.
Dag 15: Mui Ne naar HCMC (O)
Je wordt opgehaald bij je hotel en naar het vliegveld gebracht. Hiermee komt er een eind aan
een hele bijzondere vakantie waar je nog vaak met veel plezier aan terug zult denken!

Hotels
HCMC - Eden Saigon Hotel - http://www.edensaigonhotel.com/
An Binh Island - Ut Trinh Homestay - https://bit.ly/2CgLfU9
Can Tho - Nam Bo Boutique Hotel - https://bit.ly/2OtF2ff
Cat Tien - Cat Tien Jungle Lodge - deluxe room - https://cattienjunglelodge.com/
Lak Lake - Lak Tented Camp - tent - http://www.laktentedcamp.com/
Dalat - The Luxe Hotel - https://bit.ly/2yRY0kK
Mui Ne - Serenity by the Sea - https://bit.ly/2OyqOcQ

Prijs van deze reis
Aantal reizigers
Prijs per persoon

2 pers.
€ 1295 p.p

3 pers.
€ 1175 p.p

4 pers.
€ 1095 p.p

5 pers.
€ 1050 p.p

6-14 pers.
€ 995 p.p

Toeslag éénpersoons kamer
€ 525 p.p
Voor jonge kinderen gelden aangepaste prijzen:
Kinderen van 0-5 jaar: gratis (als kind in bed ouders slaapt)
Kinderen van 6-10 jaar: 25% korting (bij eigen slaapplaats op kamer van de ouders)
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Prijs optioneel
Nr
1
2
3
4
5

Excursie
Streetfood tour HCMC
City tour HCMC
Cu Chi tunnels en Cao Dai
Canyoning adventure
Rafting adventure

2-3 pers
€ 45 p.p
€ 40 p.p
€ 70 p.p
-

4-5 pers
€ 45 p.p
€ 30 p.p
€ 50 p.p
-

6-16 pers
€ 45 p.p
€ 25 p.p
€ 40 p.p
-

Join
€ 35
€ 25
€ 65
€ 68

in *
p.p
p.p
p.p
p.p

* = in internationale groep, het programma kan afwijken van de reisbeschrijving
Prijs inclusief
• Het vervoer in Vietnam zoals genoemd in de reisbeschrijving
dag 1: privévervoer vliegveld HCMC – hotel HCMC
dag 3: privévervoer hotel HCMC – hotel An Binh Island
dag 3: fietsen tijdens excursie
dag 4: privévervoer hotel An Binh Island – hotel Can Tho
dag 5: privébootje tijdens excursie
dag 5: privévervoer hotel Can Tho naar hotel HCMC
dag 6: privévervoer hotel HCMC - hotel Cat Tien
dag 6: privébootje safari Cat Tien
dag 8: privévervoer hotel Cat Tien – hotel Lak Lake
dag 10: privévervoer hotel Lak Lake - hotel Dalat
dag 12: privévervoer hotel Lak Lake - hotel Mui Ne
dag 15: privévervoer hotel Mui Ne - vliegveld HCMC
• Alle overnachtingen van dag 1 t/m 14 in accomodaties zoals genoemd of gelijkwaardig
op basis van tweepersoonskamers en familiekamers
• Maaltijden zoals genoemd per dag (O=ontbijt L=lunch D=diner)
• Engelssprekende gidsen tijdens de excursies zoals genoemd in reisbeschrijving
• Excursies zoals genoemd in de reisbeschrijving
• Entreeprijzen van excursies zoals genoemd in de reisbeschrijving
• Tijdens de hele reis lokale reisbegeleiding beschikbaar (24/7 per telefoon)
• Garantie SGR
• Garantie Calamiteitenfonds
Prijs exclusief
•
•
•
•
•
•

Persoonlijke uitgaven (telefoonrekening, fooi, wassen kleding, overige maaltijden, etc)
Persoonlijke verzekeringen
Boekingskosten à €30,- per boeking (inclusief bijdrage Calamiteitenfonds)
(Inter)nationale vluchten
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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