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                    Rondreis Expeditie Noord Vietnam - 14 dagen – reiscode VR.02 
 

     
 

Startdata : iedere dag mogelijk tussen 1 november en 1 juni 

Beste reistijd : tussen 1 november – 1 juni  

Zwaarte trekking : medium  

Start- en eindpunt : Hanoi 

 

 

Reisbeschrijving 

 

Een perfecte reis voor liefhebbers van natuur en het authentieke lokale leven! Je reis start in 

Hanoi, met haar mooie bezienswaardigheden en oude gildenstraatjes. Vanuit Hanoi reis je naar 

noordwest-Vietnam. De bergwereld in noordwest-Vietnam wordt bepaald door het levensritme 

van de bergvolken. Leden van ethnische minderheden op weg naar de markt, traditionele 

steltdorpjes die tegen de berghellingen aangebouwd zijn, frisgroene rijstterrassen, dát is 

noordwest-Vietnam! Je maakt een driedaagse trektocht door een buitengewoon mooi gebied. 

Tijdens de trekking verblijf je bij de lokale bevolking thuis. Een unieke belevenis. Via de 

práchtige Van Long-wetlands reis je door naar Bai Tu Long Bay. Tijdens een tweedaagse cruise 

vaar je langs de bizar gevormde rotsen, drijvende vissersdorpjes en goudgele strandjes van 

deze sprookjesachtig mooie baai! Hier kun je kanoën, vissen, kayakken én relaxen! 

 

 

Dag tot dag beschrijving 

 

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

Dag 1: Aankomst in Hanoi 

 
Je wordt opgehaald van het vliegveld van Hanoi. 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, de wolververs en de 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  
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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 

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 leuke 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. 
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Tip: breng een bezoek aan het extravagante Vua Meo (‘Huis van de Catkoning’) in Bac Ha. 

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 Nam Cang (OD) 

 

Reistijd: ca. 3 uren 

        

Op zondagen kun je in de ochtend eerst de mooie markt van Bac Ha bezoeken. Als het 

vandaag geen zondag is brengen we je naar een andere interessante weekmarkt in de regio.  

 

Na het ontbijt ga je samen met je gids naar het práchtige Hoang Lien National Park. Je gaat 

hier op zoek naar de kleurrijke Black H’mong. Deze stam staat bekend om haar diep-indigo 

gekleurde kleding en zilveren neksieraden. Vandaag leer je van alles over de geschiedenis en 

gewoonten van deze en andere bergstammen. Je trekt dieper de vallei in en ontdekt ook de 

dorpjes van o.a. de Zwarte Dao, Tai en de in aantallen kleinste bergstam van deze regio, de 

Xa Pho. In de middag arriveer je in het Red Dao dorp Nam Cang. Hier check je in bij de Nam 

Cang Riverside Lodge. Als je wilt kun je een frisse duik in de rivier nemen. 

 

Dag 5: Nam Cang naar Pu Luong Nature Reserve (O) 

Reistijd: 7 uur 

 

Vandaag een lange maar mooie reis. Je wordt per auto naar het práchtige Pu Luong Nature 

Reserve gebracht. Onderweg kun je natuurlijk regelmatig even stoppen om de benen te 

strekken of de omgeving te bewonderen. Je lodge ligt midden in het National Park en is een 

gewéldige uitvalsbasis om de omgeving te ontdekken. 

Dag 6: Pu Luong Nature Reserve (O) 

Geniet vandaag op eigen gelegenheid van de omgeving of boek een excursie via het hotel. Je 

kunt hier prachtige hikes en fietstochten maken. En natuurlijk ook raften, kayakken én heerlijk 

relaxen. Er wonen verschillende bergvolkeren in de directe omgeving die nog altijd op 

traditionele wijze leven. Zoals de Witte Thai. Ze wonen in paalwoningen. Hun traditionele 

kleding, volksdansen, liederen en rijstwijn hebben deze bergstam beroemd gemaakt.  

Dag 7: Trekking Hang Kia naar Cun Pheo (OLD) 

Reisuren: ca. 1 

Wandeluren: ca. 5 tot 6 

Je wordt opgehaald bij je hotel en samen met je gids per auto naar Hang Kia ten westen van 

Hanoi, gebracht. Hier begint de driedaagse trekking. Je loopt over lokale paden, door tropisch 

regenwoud, langs maisvelden, over heuvels en groene valleien. Onderweg passeer je de 

dorpjes van verschillende bergstammen. Tijdens de trekking zul je traditionele waterwielen in 

de velden zien staan. Ze worden gebruikt om het water van het ene veld naar het andere te 

pompen. Cun Pheo, de eindbestemming voor vandaag is een dorpje van de Witte Tai.  

 

Je hebt alle tijd om het dorp te verkennen, met ‘handen en voeten’ met de lokale bevolking te 

praten en te relaxen. Je verblijft in een traditionele paalwoning in het dorp. Het is mogelijk dat  
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er tegelijkertijd met jou nog meer gasten bij de familie logeren en dat je de slaapruimte met 

anderen deelt. ’s Avonds wordt er een klamboe over je matras gehangen. Je krijgt ook een 

deken, we raden je aan zelf een laken(zak) mee te nemen. 

 

Dag 8: Trekking Cun Pheo naar Van Mai (OLD) 
 

Wandeluren: ca. 4 

 

Het is fijn wakker worden in Cun Pheo. Je wordt waarschijnlijk gewekt door kraaiende hanen, 

knorrende biggetjes en spelende kinderen. Na het ontbijt ga je weer op pad voor een makkelijke 

wandeldag over vlak terrein. Je passeert verschillende dorpen van de Witte Thai. De locals zijn 

druk bezig, met het bewerken van hun land, het sprokkelen van hout en het verzamelen van 

vers groen voor het vee. De mensen zijn vriendelijk en gastvrij. Onderweg word je, met een 

beetje geluk, uitgenodigd om thee te komen drinken bij iemand thuis. Je overnacht in Van Mai 

bij een Witte Thai familie. 

 

Dag 9: Trekking Van Mai naar Pom Koong en doorreis Van Long Wetlands (OL) 

 

Wandeluren: ca. 3 

Reistijd: ca 4 uren  

 

Vandaag maak je weer een mooie wandeltocht, langs smaragdgroene rijstvelden omringt door 

prachtig gebergte. Pom Koong, de eindbestemming voor vandaag, is een schilderachtig dorpje. 

Na de lunch in een traditionele paalwoning reis je door naar Van Long Wetland Nature Reserve. 

Je overnacht in een eenvoudig guesthouse in Van Long. 

 

Dag 10: Van Long Wetlands (O) 

 

De omgeving van Van Long wordt ook wel ‘de droge Halong Bay’ genoemd. Het gebied is een 

door land omsloten versie van Halong Bay met rivieren, kanaaltjes, spelonken en rijstvelden 

temidden van scherpe en steile karstrotsen.  

In de ochtend ontdek je de wetlands. Vanaf de pier maak je een mooie tocht in een bootje 

over de Van Long Wetlands; een uitgestrekt natuur- en moerasgebied waar bedreigde 

diersoorten leven zoals de langoer en de Aziatische zwarte beer.  

Dag 11: Van Long Wetlands naar Vinh Thinh (O) 

 

Reistijd: ca. 3 uren 

 

Na het ontbijt word je opgehaald bij je hotel en naar Vinh Thinh gebracht, zo’n 50 kilometer ten 

noordwesten van Hanoi. Boek een taxi, riksja of fiets via je hotel en verken de omgeving. Laat 

je bijvoorbeeld naar Duong Lam Ancient Village brengen, op zo’n 3 km afstand. In dit dorp 

werden twee Vietnamese koningen geboren, Phung Hung (761-802) en Ngo Quyen (896-944). 

Het historische dorpje heeft hier zijn bekendheid aan te danken. In Duong Lam voel je je 

honderden jaren terug in de geschiedenis, te midden van smalle straatjes, antieke huizen en 

oude tempels. Ook de rituele paden van Thang Thac-village, Ngo Quyen tombe en de tempel 

van Phung Hung mag je eigenlijk niet overslaan. Neem als je weer terug bent een verfrissende 

duik in het zwembad van je hotel. 

 

Dag 12: Vinh Thinh naar Halong Bay (Bai Tu Long Bay) (OLD) 

 

Reistijd: ca. 3,5 uren 
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Je wordt opgehaald bij je hotel en reist per auto naar wellicht het beroemdste gebied van 

Vietnam, Halong Bay. Halong Bay is van een bovennatuurlijke schoonheid en staat dan ook 

terecht op de werelderfgoedlijst van de Unesco. Het magische landschap bestaat uit meer dan 

3000 door wind en water bizar gevormde rotsen en eilandjes, die oprijzen uit het helderblauwe 

water van de Golf van Tonkin. Halong betekent ‘daar waar de draak afdaalt in de zee’. De 

legende wil dat een draak dit gebied gevormd heeft toen hij hier in de zee sprong.  

 

In Halong ga je aan boord van de boot om vervolgens door dit spectaculaire gebied te cruisen. 

Om de schoonheid volledig tot zijn recht te laten komen laat je de dagjestoeristen achter je en 

vaar je naar nog ongerept gebied, de Bai Tu Long Bay. De baai heeft vele verlaten strandjes, 

grillige rotspartijen en schilderachtige drijvende vissersdorpjes. Je gaat vandaag zwemmen, 

kajakken en bezoekt de drijvende vissersdorpjes. ’s Avonds kun je van de zonsondergang 

genieten vanaf het dek van de boot. Je krijgt een heerlijk diner en kunt relaxen onder de 

sterrenhemel. Je overnacht in een kleine maar comfortabele hut met privé-badkamer en airco. 

 

Dag 13: Halong Bay (Bai Tu Long Bay) naar Hanoi (B)  

Wakker worden en de zon zien opkomen over Halong Bay is een onvergetelijke ervaring. Voor  

het ontbijt is er tijd om een duik in het water te nemen. Na het ontbijt vaar je verder door de 

uitgestrekte Halong Bay. Terwijl je heerlijk relaxed aan dek zit zie je het mooie landschap aan 

je voorbijtrekken. Rond het middaguur kom je weer aan in de haven van Halong City en reis je 

per toeristenbus terug naar Hanoi.  

 

Vervolgens heb je nog een hele avond om te genieten van het levendige Hanoi. Kies ’s avonds 

een gezellig restaurant uit en neem een heerlijk Vietnamees afscheidsdiner. 

 

Dag 14: Vertrek uit Hanoi (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/nl-nl 

Nachttrein - Softsleeper 

Bac Ha - Sao Mai Hotel - http://www.saomaibacha.com/ 

Nam Cang - Nam Cang Riverside Lodge - http://namcangriversidelodge.com/ 

Phu Luong NP - Phu Luong Eco Retreat - http://puluongretreat.com/ 

Cun Pheo - Homestay 

Van Mai - Homestay 

Van Long - Van Long Homestay (Guesthouse) 

Vinh Thinh - FLC Vinh Puc Resort - http://flcvinhphucresort.com/ 

Bai Tu Long Bay - Calypso Cruiser - https://www.calypsohalongcruise.com/ 
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Prijs van deze reis 

 

Aantal reizigers 2-3 pers 4-5 pers 6-16 pers Toeslag 1-pers kamer * 

Prijs per persoon € 1399 € 1099 € 975 € 395 
 

 Tijdens de homestay deel je de slaapruimte met elkaar. 

 

Prijs optioneel 

 

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

1 Water Puppet Theatre € 6 p.p € 6 p.p € 6 p.p - 

2 City tour Hanoi € 55 p.p € 45 p.p € 40 p.p € 30 p.p 

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

 

Prijs inclusief 

 

• Al 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 Nam Cang 

dag 5: privévervoer hotel Nam Cang – hotel Pu Luong Nature Reserve 

dag 7: privévervoer hotel Pu Luong Nature Reserve - Hang Kia 

dag 9: privévervoer Pom Koong - hotel Van Long 

dag 10: boottocht Van Long Wetlands  

dag 11: privévervoer hotel Van Long - hotel Vinh Thinh 

dag 12: privévervoer hotel Vinh Thinh – pier Halong 

dag 12: cruiseboot  

dag 13: cruiseboot  

dag 13: toeristenbus boot Halong – hotel Hanoi 

dag 14: privévervoer hotel Hanoi – vliegveld Hanoi 

• Alle overnachtingen van dag 1 t/m dag 13 in hotels en cruiseboot zoals genoemd of 

gelijkwaardig op basis van tweepersoonskamers en homestays 

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

• Engelssprekende gidsen tijdens de excursies en trekkings 

• Bagagevervoer tijdens de trekking  

• 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.) 

• 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’ 
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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. 
 

   
 

 
 

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. 
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