Rondreis Púúr Vietnam (Noord naar Zuid) - 15 dagen – reiscode VR.01

Startdata
Beste reistijd
Startpunt
Eindpunt

:
:
:
:

iedere dag van het jaar mogelijk
tussen 1 december en 1 juni
Hanoi
Ho Chi Minh City

Reisbeschrijving
Een afwisselende rondreis door Vietnam. Je reist van noord naar zuid, waarbij je de mooiste
excursies onderneemt. Je reis start in Hanoi met haar vele bezienswaardigheden en gezellige
oude gildenstraatjes. Daarna reis je door naar het afgelegen noorden van Vietnam. Hier wonen
te midden van weelderig groene jungle, prachtig karstgebergte en kleinschalige rijstplantages,
meer dan 54 verschillende bergstammen. Vervolgens ga je naar de oude koningsstad Hué en
het leukste stadje van Vietnam, Hoi An. Je kunt hier genieten van cultuur en strand en zee.
Ook het levendige Ho Chi Minh City, het vroegere Saigon, sla je natuurlijk niet over. Tenslotte
ga je naar de Mekong-delta met haar wirwar aan riviertjes en kleurrijke drijvende markten.
Dag tot dag beschrijving
O = inclusief ontbijt, L = inclusief lunch, D= inclusief diner
Dag 1: Aankomst in Hanoi
Je wordt opgehaald van het vliegveld. 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 pittoreske oude stadsdeel van Hanoi). In het hotel word je opgewacht door
een medewerker van ons lokale kantoor in Vietnam. Hij heet je welkom in Vietnam en geeft
uitleg geven over het reisprogramma. Als je vragen hebt kun je deze stellen.
Afhankelijk van je aankomsttijd: het is leuk om door de kleurrijke kleine straatjes te
slenteren van de oude wijk. In de 13e eeuw vestigden zich 36 handwerk-gilden in Hanoi,
iedere gilde kreeg zijn eigen straatje toegewezen. Tot op de dag van vandaag vind je in het
oude stadsdeel de straatjes van o.a. de pottenbakkers, de kopersmeden en houtbewerkers.
Optioneel 1: bezoek aan het Hanoi Water Puppet Theatre
’s Avonds bezoek je het beroemde Hanoi Water Puppet Theatre, een attractie van formaat.
Dit watermarionettentheater ligt aan de oever van het Hoan Kiem meer. De poppen worden
bewogen met stokjes onder water. Er worden speciale lichteffecten gebruikt en er is een live
band om de voorstelling muzikaal te begeleiden. Je reist op eigen gelegenheid naar en van
het theater, de entree is reeds voor je betaald zodat je zeker bent van een plek.
Dag 2: Hanoi – nachttrein naar Lao Cai (O)
Vandaag heb je de tijd om zelf de hoofdstad van Vietnam te verkennen. Te voet, per riksja of
fietsend snuif je de prettige sfeer van deze stad op. Hanoi is al meer dan duizend jaar de
hoofdstad van Vietnam. Het heeft zijn charme als koloniale stad weten te behouden. De
prachtige architectuur, de tempels, het sfeervolle doolhof aan straatjes, de gezellige
restaurantjes (met héérlijke gerechten) en het Hoan Kiem meer maken Hanoi tot een leuke
stad. Ga bijvb. naar de ochtendgym rond het Hoan Kiemmeer. Vroeg op maar een bijzondere
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ervaring: je ziet er vele Vietnamezen Tai Chi beoefenen. Of slenter door het kleurrijke oude
centrum van Hanoi: een wirwar van kronkelstraatjes met een levendig straatleven. Ook de
ambassadewijk, waar de citadel en oude koloniale gebouwen staan is mooi. Hanoi heeft
eveneens meerdere interessante musea, pagodes en tempels die een bezoek waard zijn. Ga
zeker ook even naar de Dong Xuan markt. Deze niet-toeristische straatmarkt is een
fascinerende plek waar je het kleurrijke Vietnamese straatleven ontdekt.
Optioneel 2: Citytour Hanoi (inclusief lunch)
In de ochtend word je opgehaald bij je hotel en ga je samen met een gids op pad. Je start
met een rondrit door de oude wijk van Hanoi. Aansluitend reis je door naar het Ho Chi Minh
complex. Ho Chi Minh, door de Vietnamezen ook wel ‘Great Father’ of ‘Uncle Ho’ genoemd,
wordt in Vietnam als een held vereerd. Je bezoekt o.a. zijn mausoleum en het huis-op-palen
waar hij geboren is. Vervolgens breng je een bezoek aan de Tempel van de Literatuur, de
oudste universiteit van Vietnam en opgericht in 1076. De Tempel is een prachtig staaltje
traditioneel Vietnamese architectuur en opgedragen aan Confusius. Het complex bestaat uit
meerdere gebouwen en tuinen. Architectuur-studenten komen er nog altijd inspiratie opdoen.
Rond het middaguur krijg je een lunch aangeboden. Na de lunch bezoek je het interessante
museum of ethnology. In dit volkenkundig museum vind je informatie over de maar liefst 54
ethnische groeperingen die in Vietnam leven. Het laatste bezoek van vandaag is het Hoan
Kiem Lake en de Ngoc Son Tempel, in het hart van de stad. Aan het eind van de middag
word je teruggebracht naar je hotel.
In de avond reis je op eigen gelegenheid naar het treinstation voor de reis per nachttrein, die
je naar het hoge noorden van Vietnam brengt. De treinkaartjes liggen voor je klaar bij de
receptie van je hotel. Op de kaartjes staat de vertrektijd en je wagon- en coupé nummer. Als
je wilt kun je via je hotel een taxi of fietsriksja bestellen om je naar het treinstation te laten
brengen (niet bij de prijs inbegrepen). Je slaapt op ‘softsleeper’ bedden (de meest
comfortabele bedden) in slaapcabines voor vier personen. Het kan dus zijn, afhankelijk van
met hoeveel personen je reist, dat je je slaapcabine met andere mensen moet delen.
In het noorden van Vietnam leven, temidden tussen prachtig karstgebergte, rivierdelta’s,
weelderig groene jungle en kleinschalige rijst- en theeplantages, meer dan 54 (!)
verschillende bergstammen. Iedere bergstam heeft haar eigen klederdracht, manier van
huizen bouwen én beschermgeesten. Kortom: een uniek gebied!
Dag 3: Lao Cai naar Bac Ha
Je trein komt vroeg in de ochtend aan op het station van Lao Cai. Je wordt afgehaald van de
trein en in ongeveer 1,5 uur naar je hotel in Bac Ha gebracht. De route gaat door betoverend
mooi gebied. Met theeplantages, rijstterrassen, kleine dorpjes, groene jungle en bergen.
Als deze dag op een zondag valt heb je geluk: iedere zondag vinden er overal in het noorden
zondagsmarkten plaats. De bergbewoners komen hier van heinde en verre naar toe. Om hun
handelswaren te verkopen, spullen aan te schaffen én om de laatste nieuwtjes met elkaar uit
te wisselen. Het is een explosie van kleuren, geuren en geluiden en érg leuk om mee te
maken. Voor reizigers zijn deze markten een kleurrijk schouwspel aangezien elke etnische
minderheid haar eigen, vaak felgekleurde kleding draagt. Bac Ha heeft de grootste markt van
noord-Vietnam. Naast groente, rijst en maïs worden hier ook buffels, varkens en kippen te
koop aangeboden. Ook vind je er textiel, handgemaakte souvenirs en alcoholische dranken.
Tip: breng een bezoek aan het extravagante Vua Meo (‘Huis van de Catkoning’) in Bac Ha.
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Het is een paleis van twee verdiepingen rond een mooie binnenplaats. Het is in 1924 door
de Fransen gebouwd als paleis voor de Hmong-leider Vuong Chiz Sinh, die ze hadden
geïnstalleerd als de plaatselijke koning. Meo of Cat is een Vietnamees scheldwoord voor de
Hmong, vandaar de naam van het paleis.
Dag 4: Bac Ha naar Sapa (OL)
Op zondagen kun je in de ochtend eerst de mooie markt van Bac Ha bezoeken. Aansluitend
word je door je gids opgehaald bij het hotel en naar het 10 kilometer verderop gelegen Nam
Mon gebracht. Hier start de mooie, ca vier uren durende tocht, naar Bao Nhai. Je loopt in 2,5
uur naar Trung Do, een prachtig gelegen Tay-dorpje aan de oever van de Chay-rivier. Er staan
zo’n veertig paalwoningen in het dorpje die volkomen in harmonie lijken met de natuur. Na de
lunch in een lokaal restaurantje loop je verder. Langs de rivier en door een aantal gehuchtjes
van de Zwarte Dao en de Hmong. In Bao Nhai word je opgepikt en per auto naar Sapa
gebracht. Sapa is een toeristisch stadje maar een bezoek méér dan waard. Het ligt in een
prachtige vallei, te midden van het indrukwekkende Hoang Lien Son gebergte.
Dag 5: Sapa en per nachttrein naar Hanoi (O)
Tip: maak een wandeling door de prachtige omgeving, boek een kookworkshop, beklim de top
van de berg Fansipan (3143m) of geniet simpelweg van het kleurrijke leven in Sa Pa.
Optioneel 3: dagtocht naar de bergstammen van I Linh Ho, Lao Chai en Cau Mau
Na een vroeg ontbijt ga je samen met een lokale gids op weg voor een trektocht naar de
bergdorpjes I Linh Ho, Lao Chai en Cau Mau. Tijdens de wandeling maak je kennis met de Red
Dao, Hmong en Tay-bevolking die in de dorpjes wonen.
In de namiddag word je opgehaald bij je hotel en per minibus naar het treinstation van Lao Cai
gebracht voor de reis per nachttrein terug naar Hanoi. Je slaapt op ‘softsleeper’ bedden (de
meest comfortabele bedden) in slaapcabines voor vier personen. Het kan dus zijn, afhankelijk
van met hoeveel personen je reist, dat je je slaapcabine met andere mensen moet delen.
Dag 6: Hanoi naar Hué
Na aankomst in Hanoi reis je op eigen gelegenheid (per taxi) naar de luchthaven van Hanoi
voor de binnenlandse vlucht naar de oude koningsstad Hué in mid-Vietnam. In Hué word je
opgehaald bij de luchthaven en naar je hotel gebracht. Je kunt op eigen gelegenheid alvast
rondkijken in het levendige centrum van de stad.
Dag 7: Hué (O)
In Hué kun je leuke excursies ondernemen. De stad staat bekend om haar schitterende
architectuur, citadellen, paleizen, pagodes en koninklijke graftombes. Een aantal tips:
-

Maak een boottocht over de Perfume-rivier
Huur een fiets om de omgeving te verkennen
Bezoek de mooie graftombes die Hue rijk is, zoals die van Ming Mang
Ga naar de keizerlijke citadel, oftewel: de Verboden Stad
Bezoek de Dong Ba-markt, de grootste markt van Hue, waar van alles te koop is
Ga lekker naar het strand (ca. 1 uur per fiets en 15 minuten per taxi)
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Optioneel 4: Excursie Highlights Hué (inclusief lunch)
Na het ontbijt word je opgehaald door je gids en per auto naar de indrukwekkende Keizerlijke
Citadel en de Verboden Stad gebracht. In vroeger tijden regeerden hier de Keizers van Hué. Bij
de bouw werd men geïnspireerd door de Verboden Stad van Beijing. Vervolgens stap je aan
boord van een boot voor een mooie tocht over de Perfume-rivier. In vroeger tijden stond de
oever vol met heerlijk geurende bloemen, vandaar de naam. Bij de Thien Mu pagode ga je
weer aan land. Deze achthoekige tempeltoren met zeven verdiepingen is de bekendste pagode
van Vietnam en symboliseert de verschillende incarnaties van Boeddha. Na de lunch, waar je
van de specialiteiten van Hué kunt genieten bezoek je de imposante tombes van de keizers Tu
Duc en Khai Dinh. Na afloop word je weer teruggebracht naar je hotel.
Optioneel 5: Excursie naar Vinh Moc
Je wordt opgehaald en reist samen met een gids naar Vinh Moc. Tussen 1954 en 1975 waren
noord-Vietnam en zuid-Vietnam van elkaar gescheiden door een vijf kilometer lange strook
grond, vanaf de grens met Laos tot aan de Zuid-Chinese zee. Deze ‘gedemilitariseerde zone’
was bedoeld als buffer tussen noord en zuid. Ironisch genoeg was de gedemilitariseerde zone
het gebied waar tijdens de Vietnam-oorlog het meest gevochten werd. Je bezoekt onderweg
het oorlogsmonument bij Hien Luong Bridge en Truong Son National Cemetery. Hier liggen
meer dan 10.000 soldaten begraven. De eenvoudige witte grafstenen liggen verspreid over de
heuvels, een indrukwekkend en aangrijpend gezicht. Ook ga je naar de tunnels van Vinh Moc.
Tussen 1966 en 1967 werd hier in het geheim een enorm tunnelcomplex gegraven. Waar de
bekendere Cu Chi tunnels in het zuiden vooral dienden als plek om verassingsaanvallen uit te
voeren, werden de Vinh Moc tunnels gebruikt als schuilplaats voor de bewoners tijdens
bombardementen. Bombardementen duurden soms dagen langen, waardoor de kinderen in de
tunnels naar school gingen en vrouwen er bevielen van hun kinderen. Behalve als schuilkelders
dienden de Vinh Moc tunnels ook als doorgeefluik voor wapens en proviand voor de NoordVietnamese troepen die zich ten zuiden van de DMZ bevonden. Zodra je ziet dat de tunnels
uitkomen op zee begrijp je waarom. De Noord-Vietnamezen gebruikten het voor de kust
liggende eiland Con Co als uitvalsbasis om de materialen naar het vasteland te brengen en
zo direct door de tunnels bij de strijdkrachten te bezorgen.
Dag 8: Hué naar Hoi An (O)
Je wordt opgehaald bij je hotel en in een kleine vier uren naar Hoi An gereden. Onderweg
passeer je mooie stranden, kleine vissersdorpjes en de Wolkenpas, de klimatologische grens
tussen het noorden en zuiden van Vietnam. Hoewel er bijna altijd wolken tegen de bergtoppen
hangen is het uitzicht over de bossen en de kust práchtig.
Hoi An is een oud handelsstadje aan de Thu Bon-rivier dat nog steeds het uiterlijk en de sfeer
van vroeger bewaart. Veel mensen vinden het ’t leukste stadje van heel Vietnam.
Je hotel ligt in het oude centrum van Hoi An. ‘s Avonds bij het licht van olielampen waan je je
hier helemaal in het verleden wanneer je door de smalle straatjes met de lage antieke huizen
loopt. Probeer in één van de restaurantjes eens de Cao Lau, een lekker lokaal gerecht van
noedels, knapperige groenten, kruiden, croutons en pinda's. Andere leuke activiteiten zijn een
boottochtje over de rivier, een fietstocht over het platteland, een bezoek aan de levendige
vismarkt en natuurlijk de Japanese Bridge. Hoi An staat bekend om haar maatwerk-couture.
Je kunt in de shops aangeven wat je wilt en je eigen stoffen uitkiezen. Binnen 24 uur kun je
het voor jou op maat gemaakte kledingstuk afhalen!
Het strand van Hoi An ligt op ca. 2/3 km vanaf je hotel. Een taxi brengt je er eenvoudig naar
NativeTravel Web: www.nativetravel.nl Mail: info@nativetravel.nl Bel: (+31) (0)6 2638 6203

toe. Met haar fijne witte zand, helderblauwe water en rustige golfslag is het strand ideaal om
te zwemmen. Ook is het gezellig op de terrasjes aan de strandboulevard.
Dag 9: Hoi An (O)
Geniet op eigen gelegenheid van Hoi An of boek één van deze excursies:
Optioneel 6: kookworkshop (inclusief lunch)
Lekker eten is één van de lievelingsbezigheden van de Vietnamezen. Vietnam staat dan ook
bekend om haar heerlijke en veelzijdige keuken. In de ochtend word je opgehaald bij je hotel
en naar het startpunt van de workshop gebracht. Samen met de kok en je cursusgenoten
bezoek je als eerste de lokale markt om de benodigde ingrediënten in te slaan. Je leert welke
ingrediënten je nodig hebt en waar je op moet letten bij het kopen van het voedsel. Na het
bezoek aan de markt stap je in de boot die je over de Thu Bon-rivier, naar het restaurant
brengt waar je onder begeleiding van de kok Vietnamese gerechten leert bereiden. En
natuurlijk, als het eten klaar is, kun je met elkaar genieten van het resultaat van je werk.
Optioneel 7: Excursie naar My Son (halve dag)
In de ochtend word je opgehaald bij je hotel en naar de ruïnes van My Son, de voormalige
hoofdstad van de vroegere Cham beschaving gebracht. Deze beschaving heerste van de 2e tot
de 13e eeuw over Centraal Vietnam. Het tempelcomplex staat sinds 1999 op de werelderfgoedlijst van de Unesco en bestaat uit overblijfselen van meer dan zeventig religieuze
bouwwerken. My Son is één van de vijf World Heritage sites van Vietnam. Nadat je My Son
uitgebreid hebt kunnen bekijken reis je terug naar je hotel.
Optioneel 8: Snorkelen en zwemmen op de Cham-eilanden (inclusief lunch)
Je wordt met een minibus opgehaald bij je hotel en samen met andere reizigers naar Cao Dai
gebracht. Vanaf hier vertrek je per speedboot naar de mooie Cham-eilanden. Nadat iedereen
zijn spullen uitgedeeld heeft gekregen ga je het heldere water in om de koralen, kleurige
zeevissen en diepblauwe zeesterren te bewonderen. Een adembenemende ervaring!
Aansluitend ga je weer aan boord en vaar je naar het strand. Hier kun je fijn luieren in een
hangmat tussen de kokospalmen voordat je een lunch geserveerd krijgt. Na de lunch heb je
nog ruim de tijd om te zwemmen en relaxen aan het strand. Rond 14 uur vaar je weer richting
vaste wal en word je teruggebracht naar je hotel.
Dag 10: Hoi An naar Ho Chi Minh City (O)
Je wordt opgehaald bij je hotel en naar Danang gebracht voor de vlucht naar HCMC.
In HCMC word je afgehaald van het vliegveld en naar je hotel gebracht. Het is leuk om alvast
op eigen gelegenheid de stad te verkennen. Met haar vriendelijke boulevards, bruine cafés en
mooie koloniale gebouwen wordt HCMC ook wel ‘het Parijs van het oosten’ genoemd.
Optioneel 9: 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
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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 11: HCMC (O)
Geniet op eigen gelegenheid van Saigon of boek één van deze excursies:
Optioneel 10: City tour HCMC (inclusief lunch)
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.
Tijdens de citytrip krijg je een lunch aangeboden.
Optioneel 11: 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 12: HCMC naar An Binh Island (OLD)
Reistijd: ca. 3 uren
Vandaag begint je reis door de Mekong-delta. Een uiterst vruchtbaar gebied waar men maar
liefst driemaal per jaar rijst kan oogsten. Behalve rijstvelden vind je er talloze fruitbomen,
eeuwig groene jungle, een labyrint 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.
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Dag 13: An Binh Island naar Can Tho (OL)
’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 14: 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. Deze niet-toeristische floating market ligt zo’n 20 kilometer ten zuidwesten van
Can Tho. Vanaf sampas (ondiepe rivierbootjes) verhandeld men alles wat los en vast zit:
noedelsoep, tropisch fruit, bamboe, noten, rijst, huishoudelijke artikelen, etc. In de ochtend
wordt de markt 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. Een onvergetelijke ervaring!
Je wordt teruggebracht naar Saigon. Vervolgens heb je nog een hele avond om te genieten
van deze levendige stad. Kies ’s avonds een gezellig restaurant uit en neem een heerlijk
Vietnamees afscheidsdiner.
Dag 15: Vertrek HCMC (O)
Je wordt opgehaald bij je hotel en naar het vliegveld gebracht. Vanaf hier vlieg je terug naar
huis en komt er een einde aan een reis je die niet snel zult vergeten!

Hotels
Hanoi - Boss Legend Hotel - https://www.bosslegendhotel.com/
Nachttrein - Softsleeper
Bac Ha - Sao Mai Hotel - http://www.saomaibacha.com/
Sapa - Sapa Panorama Hotel - http://www.sapapanoramahotel.com/
Hué - Hue Eco Lodge - http://hue.ecolodge.asia/
Hoi An - Kiman Hotel - https://kimanhoianhotel.com/
HCMC - Elios Hotel - http://www.elioshotel.vn/
An Binh Island - Ut Trinh Homestay - https://bit.ly/2CgLfU9
Can Tho - Nam Bo Boutique Hotel - https://bit.ly/2OtF2ff

Prijs van deze reis
Aantal reizigers
2-3 pers
Prijs per persoon € 950

4-5 pers
€ 795

6-16 pers
€ 750

Toeslag eénpers. kamer
€ 325

Voor jonge kinderen gelden aangepaste prijzen: op aanvraag.
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Prijs optioneel
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Excursie
Water Puppet Theatre
City tour Hanoi
Trekking Bergstammen
Excursie Highlights Hué
Excursie Vinh Moc
Kookworkshop
Excursie My Son
Snorkelen Cham-eilanden
Streetfood tour HCMC
City tour HCMC
Cu Chi tunnels en Cao Dai

2-3 pers
€ 6 p.p
€ 55 p.p
€ 50 p.p
€ 60 p.p
€ 45 p.p
€ 40 p.p
€ 45 p.p
€ 40 p.p
€ 70 p.p

4-5 pers
€ 6 p.p
€ 45 p.p
€ 40 p.p
€ 50 p.p
€ 35 p.p
€ 30 p.p
€ 45 p.p
€ 30 p.p
€ 50 p.p

6-16 pers
€ 6 p.p
€ 40 p.p
€ 30 p.p
€ 45 p.p
€ 25 p.p
€ 25 p.p
€ 45 p.p
€ 25 p.p
€ 45 p.p

Join
€ 30
€ 25
€ 45
€ 25
€ 25
€ 35
€ 35
€ 35
€ 25

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

* = in internationale groep, het programma kan afwijken van de reisbeschrijving

Prijs inclusief
• Het vervoer overland in Vietnam zoals genoemd in de reisbeschrijving
dag 1: privévervoer vliegveld Hanoi – hotel Hanoi
dag 2: nachttrein (softsleeper) Hanoi - Lao Cai
dag 3: privévervoer station Lao Cai - hotel Bac Ha
dag 4: privévervoer hotel Bac Ha – trekking - hotel Sa Pa
dag 5: privévervoer hotel Sa Pa – station Lao Cai
dag 5: nachttrein (softsleeper) Lao Cai - Hanoi
dag 6: privévervoer vliegveld Hué – hotel Hué
dag 8: privévervoer hotel Hué – hotel Hoi An
dag 10: privévervoer hotel Hoi An – vliegveld Danang
dag 10: privévervoer vliegveld HCMC – hotel HCMC
dag 12: privévervoer hotel HCMC – excursie – guesthouse An Binh Island
dag 12: fietsen tijdens fietstocht
dag 13: privévervoer guesthouse An Binh Island – hotel Can Tho
dag 14: privéboot tijdens excursies
dag 14: privévervoer hotel Can Tho – hotel HCMC
dag 15: privévervoer hotel HCMC – vliegveld HCMC
• Alle overnachtingen van dag 1 t/m dag 14 in accomodaties zoals genoemd of
gelijkwaardig, op basis van tweepersoonskamers
• Maaltijden zoals genoemd per dag (O=ontbijt L=lunch D=diner)
• Engelssprekende gidsen tijdens de excursies
• 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’

* De binnenlandse vluchten boekt NativeTravel voor je. De internationale vluchten kun je
naar keuze zelf vastleggen of door NativeTravel laten boeken. Tickets Hanoi/Hué en
Danang/HCMC ca 80 euro p.p. per vlucht
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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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