Fietsreis Vietnam – 15 dagen – reiscode VFT.02

Startdata
Startpunt
Eindpunt

: iedere dag van het jaar mogelijk
: Ho Chi Minh City (HCMC)
: Ho Chi Minh City (HCMC)

Reisbeschrijving
Een actieve fietsreis door het práchtige zuid-Vietnam. Het altijd groene landschap met haar
tropische jungle en rijstvelden wordt doorsneden door brede rivieren en ragfijne kanalen. Het
land is grotendeels vlak en daardoor heel geschikt voor het maken van mooie fietstochten. Je
reis start in Ho Chi Minh City, het vroegere Saigon. Je bezoekt de highlights van de stad en
ziet de Cu Chi tunnels van de Vietcong. Vervolgens maak je een schitterende zesdaagse
fietstocht door de Mekong-delta. Je komt langs kleurrijke drijvende markten, interessante
pagodes en leuke plattelandsdorpjes. Je ontmoet onderweg de lokale bevolking en ontdekt de
fascinerende cultuur van Vietnam. Je sluit de reis af in Mui Ne. Met haar prachtige stranden,
zandduinen en bizar gevormde zandsteenformaties is het één van de meest fascinerende
landschappen van de kuststreek. Een héérlijke afsluiting van de rondreis!
Dag tot dag beschrijving
O = inclusief ontbijt
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. Hij heeft je naam op een bordje staan zodat je hem eenvoudig
herkent. Je wordt per privé-auto naar je hotel gebracht. Hier word je opgewacht door een
medewerker van ons lokale kantoor in Vietnam. Hij heet je welkom en zal je een korte uitleg
geven over de reis.
Afhankelijk van je aankomsttijd is het leuk om alvast de levendige stad te verkennen. Met haar
vriendelijke boulevards, gezellige cafés en mooie koloniale gebouwen wordt HCMC ook wel ‘het
Parijs van het oosten’ genoemd.
Dag 2: HCMC (O)
Optioneel 1: City tour HCMC
Na het ontbijt word je opgehaald voor een citytour door de stad. Je bezoekt de mooiste en
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.
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Optioneel 2: 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: Fietstocht Can Guioc naar My Tho – ca. 70 km (O)
Je wordt per auto naar Can Guioc gebracht. Hier start de fietstocht door de Mekong-delta. Je
fietst over het groene platteland, door authentieke dorpjes en langs rijstvelden. Met pontjes
steek je de rivieren over. Onderweg kun je genieten van alle bedrijvigheid op het land en het
water. Je zult telkens hartelijk begroet worden door de lokale bevolking. Natuurlijk kun je
onderweg regelmatig een stop inlassen. Om rond te kijken of van een hapje en een drankje te
genieten. Het einddoel van vandaag is My Tho, de stad ligt aan de Mekong-rivier.
Dag 4: Fietstocht My Tho naar Tra Vinh – ca. 65 km (O)
Een mooie tocht over smalle weggetjes door het groene landschap met rijstvelden, bananenplantages, maïsakkers, diverse soorten vruchtbomen, kokospalmen en rieten huizen. Vandaag
steek je per veerboot de drie meest noordelijke vertakkingen van de Mekong-rivier over. Elke
oversteek biedt een geweldig uitzicht. In de middag ontdek je de omgeving van Tra Vinh, waar
je interessante Khmer-pagoden vindt. In oude tijden maakte de Mekong-delta deel uit van het
machtige Koninkrijk van Angkor, het hedendaagse Cambodja. De unieke Khmer-bouwstijl komt
nergens anders in Vietnam voor en is juist daarom in de reis opgenomen.
Dag 5: Fietstocht Tra Vinh naar Can Tho – ca. 70 km (O)
Je fietst door een mooi landschap dat regelmatig wordt opgeluisterd door Khmer-pagodes.
Uiteraard kun je hier afstappen en een praatje met de monniken aanknopen. In deze streek
passeer je plaatsen die in geen enkele reisgids zijn opgenomen. Je overnacht in Can Tho, de
belangrijkste stad van de regio. Can Tho heeft een gezellige kade en goede restaurants. In de
avond kun je op eigen gelegenheid de kleurrijke Tay Do nachtmarkt bezoeken.
Dag 6: Can Tho - Floating Markets en de Backwaters (O)
Je staat vroeg op om de mooiste drijvende markten van de Mekong-delta te bezoeken. Er gaat
een gids met je mee. Als eerste bezoek je de grootste floating market van Vietnam, Cai Rang.
Vervolgens vaar je door naar de kleurrijke Phong Dien markt. Deze niet-toeristische floating
market ligt zo’n 20 kilometer ten zuidwesten van Can Tho. Vanaf sampas (ondiepe bootjes)
verhandeld men alles wat los en vast zit: noedelsoep, tropisch fruit, bamboe, noten, rijst,
huishoudelijke artikelen, etc. In de ochtend worden de markten het drukst bezocht. Het is er
dan een chaotisch geheel van door elkaar heen varende bootjes, handelaren en exotische
handelswaren. Via de mooie backwaters vaar je weer terug naar je hotel. Onderweg stap je
natuurlijk ook van boord. Om de omgeving te verkennen en te zien hoe de mensen hier leven.
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Dag 7: Fietstocht Can Tho naar Long Xuyen – ca. 80 km (O)
Je stapt weer op de fiets. Vandaag fiets je richting Long Xuyen, stroomopwaarts langs de
‘onderarm’ van de Mekong. Een hele mooie route. Je dwaalt rond over het platteland. Een
break inlassen kan in de schaduw van de bomen in de landelijke dorpjes waar je kleine
eetstalletjes tegenkomt. Hier kun je water of snacks kopen.
Dag 8: Fietstocht Long Xuyen naar Chau Doc – ca. 65 km (O)
Je fietst vandaag door een regio waar zelden buitenlanders komen. De locals zijn gastvrij, de
kinderen soms juist heel verlegen. Het landschap verandert, het wordt glooiend en aan de
horizon doemen bergen op. De aanwezigheid van Thot Not bomen wijst erop dat je Cambodja
nadert. Je fietst langs Tuc Dup Hill. Tijdens de Vietnamoorlog was deze heuvel een schuilplaats
voor de Vietcong. De Amerikanen dropten er tonnen aan bommen maar slaagden er niet in om
de militaire basis van de Vietcong te vernietigen. De heuvel wordt ook wel ‘de heuvel van twee
miljoen dollar’ genoemd, naar de kosten van de bommen die hier afgeworpen zijn. Bij Ba Chuc
passeer je de Killing Fields van Vietnam. Het regime van de Cambodjaanse dictator Pol Pot
maakte er meer dan 3000 slachtoffers. Vanaf hier fiets je, afhankelijk van de weg, langs de
Cambodjaanse grens óf via Tri Ton en mooie landweggetjes naar Chau Doc.
Dag 9: Chau Doc (O)
Chau Doc is een gezellig stadje. Het ligt op de grens met Cambodja en leeft van de handel (en
smokkel). Er zijn tempels en pagoden en ook op de kade is van alles te zien. Tip: breng een
bezoek aan de nabijgelegen Nui Sam Hill, het belangrijkste pelgrimsoord van de Mekong-delta.
Rond de 230 meter hoge heuvel liggen meerdere schrijnen, kloosters en tempels. Dit alles ter
ere van godin Ba Chua Xu, voor wie jaarlijks meer dan twee miljoen pelgrims naar Nui Sam
komen. Vanaf de heuveltop heb je een magnifiek uitzicht over de omgeving.
Dag 10: Fietstocht Chau Doc naar Cao Lanh – ca. 85 km (O)
Vandaag heb je weer een bijzondere route voor de boeg, waarbij je door enkele van de meest
authentieke dorpjes van de Mekong-delta fietst. Veel huizen zijn hier op palen gebouwd. Cao
Lanh is het eindpunt van de fietstocht door de delta.
Dag 11: Cao Lanh naar HCMC (O)
Je wordt in ca 4 uren per auto teruggebracht naar de ‘hustle en bustle’ van Saigon. Hier kun je
weer genieten van de wereldse genoegens van de grote stad.
Optioneel 3: Streetfood Tour HCMC
Je wordt rond 17.30 uur opgehaald bij je hotel en stapt achterop de brommer bij je streetfoodgids. Het is zó leuk om onderdeel te zijn van het chaotische verkeer van HCMC. En bovendien
een hele 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
waar je kunt proeven van het lokale voedsel. Je gids past zich vanzelfsprekend aan je wensen
aan. Wat dacht je van een Vietnamese noedelsoep, gevulde rijstrolletjes of een traditionele
streetbarbecue? Benieuwd naar de met vlees, vis of groenten gevulde rijstpannenkoekjes of
heb je liever ‘gefrituurde sticky rice’? Wil je weten hoe die exotische vruchten proeven? Als je
het aandurft om een lekker hapje slang, kikker of stokvis te proeven op de nachtmarkt dan
kan dat natuurlijk óók! Drankjes zijn exclusief.
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Dag 12: HCMC naar Phan Tieth/Mui Ne (O)
Je wordt in ca 4 uren per auto naar Mui Ne gebracht. Mui Ne staat 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, aangename temperaturen, schilderachtige
stranden en aantrekkelijke zwem/surf/snorkel/duiklocaties hebben de regio tot één van de
meest geliefde bestemmingen van het land gemaakt. Je hotel ligt direct aan het strand!
Dag 13 en 14: Phan Tieth/Mui Ne (O)
Een aantal tips:
- Wandel door Red Canyon, een kloof met 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 op en laat je naar de rode duinen brengen. Als de zon
opkomt krijgen de zandduinen een schitterende vuurrode gloed. De wind maakt telkens
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 te proberen!
- Geniet van een mineralenscrub, dompelbad of ayurvedische massage.
- Breng een bezoek aan de pittoreske vissershaven. De kleurige vissersboten en de markante
ronde korfboten zijn een dankbaar object voor een foto.
- Ga een dagje bodyboarden of kitesurfen. Je kunt de spullen huren en ook lessen nemen.
- Huur een fiets en ga op pad om het mooie achterland te verkennen.
- En last but not least: het is héérlijk relaxen op één van de mooie stranden.
Dag 15: Phan Tieth/Mui Ne naar HCMC (O)
Je wordt opgehaald bij je hotel en naar het vliegveld van HCMC gebracht. Hiermee komt er een
einde aan een bijzondere reis.

Hotels
HCMC - Eden Saigon hotel - http://www.edensaigonhotel.com/
My Tho - Mekong My Tho hotel - http://mekongmythohotel.net.vn/en/
Tra Vinh Cuu Long hotel - geen website
Can Tho - Nam Bo Boutique Hotel - https://bit.ly/2OtF2ff
Long Xuyen - Dong Xuyen hotel - https://bit.ly/2TTfuKQ
Chau Doc - Victoria Nui Sam Lodge - https://bit.ly/2Dhvwpd
Cao Lanh - Huong Sen Hotel - https://bit.ly/2Hzq4Ar
Mui Ne - Serenity by the Sea - https://bit.ly/2OyqOcQ
De accommodaties zijn een mix van comfortabele en eenvoudige hotels. We kiezen voor de
beste accommodaties. Maar de hotels buiten de toeristische gebieden zijn desondanks basic.
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Prijs van deze reis
Aantal reizigers
2 pers
Prijs per persoon € 1775

3-6 pers
€ 1495

7-10 pers
€ 1295

11-14 pers
€ 1195

Toeslag eénpersoonskamers
€ 495

Prijs optioneel
Nr
1
2
3

Excursie
City tour HCMC
Cu Chi tunnels en Cao Dai
Streetfood tour HCMC

2-3 pers
€ 40 p.p
€ 70 p.p
€ 45 p.p

4-5 pers
€ 30 p.p
€ 50 p.p
€ 45 p.p

6-16 pers
€ 25 p.p
€ 45 p.p
€ 45 p.p

Join in *
€ 35 p.p
€ 25 p.p
-

* = in internationale groep, het programma kan afwijken van de reisbeschrijving
Prijs inclusief
• Al het vervoer in Vietnam zoals genoemd in de reisbeschrijving
dag 1: privévervoer vliegveld HCMC – hotel HCMC
dag 3: privévervoer hotel HCMC – Can Guioc
dag 3: fietsen
dag 4: fietsen
dag 5: fietsen
dag 6: privéboot tijdens excursie
dag 6: fietsen beschikbaar
dag 7: fietsen
dag 8: fietsen
dag 9: fietsen beschikbaar
dag 10: fietsen
dag 11: privévervoer hotel Cao Lanh – hotel HCMC
dag 12: privévervoer hotel HCMC - hotel Phan Tieth/Mui Me
dag 15: privévervoer hotel Phan Thiet/Mui Ne – vliegveld HCMC
• Alle overnachtingen van dag 1 t/m dag 14 in hotels zoals genoemd of gelijkwaardig op basis
van tweepersoonskamers
• Fietsen tijdens fietstocht inclusief helm
• Bagagevervoer tijdens fietstocht
• Redelijk Engelssprekende gids tijdens de fietstocht
• Redelijk Engelssprekende gids tijdens de excursies
• 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 (fooien, wassen kleding, ehbo-artikelen, overige maaltijden, etc.)
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•
•
•
•
•

Boekingskosten à €30,- per boeking (inclusief bijdrage Calamiteitenfonds)
Persoonlijke verzekeringen (o.a. ziektekosten en repatriëring)
Internationale 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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