Actieve Rondreis Vietnam met trekking Ha Giang - 14 dagen - reiscode VR.04

Startdata
: iedere dag mogelijk tussen 1 september en 1 juni
Beste reistijd
: tussen 1 september en 1 juni
Start/eindpunt : Hanoi
Reisbeschrijving
Een avontuurlijke en actieve rondreis door het kleurrijke noorden van Vietnam. Je reis start in
het levendige Hanoi. Vervolgens reis je door naar het mooie, nog door weinig toeristen
bezochte, Ba Be National Park, het afgelegen Ha Giang (met unieke vijfdaagse trekking en
homestay bij verschillende bergstammen) en het Dong Van Karst Plateau (één van de mooiste
landschappen van heel Vietnam). Een rondreis die je nooit meer vergeet!
Temidden van prachtig karstgebergte, rivieren, jungle en kleinschalige rijst- en theeplantages
wonen 54 verschillende bergstammen. Iedere bergstam heeft haar eigen klederdracht, manier
van huizen bouwen en beschermgeesten. Je maakt een vijfdaagse trekking naar deze tribes,
door nog nauwelijks door toeristen bezocht gebied. Deze unieke trekking kom je nergens
anders tegen en is speciaal door ons samengesteld. Je slaapt tijdens de trekking elke nacht bij
een andere bergstam. Verwacht geen luxe. Wél kampvuur, basic sanitair met mogelijkheid om
te douchen, Vietnamese maaltijden én bijzondere ontmoetingen!
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 privéauto 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 (O)
Vandaag heb je de tijd om zelf de hoofdstad van Vietnam te verkennen. Te voet, per riksja of
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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
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.
Dag 3: Hanoi naar Ba Be National Park (O)
Reistijd: ca. 4 uren
Je wordt opgehaald en per auto naar Ba Be National Park gebracht, ten noorden van Hanoi.
Vanuit de auto kun je alvast genieten van de mooie omgeving. De natuur veranderd tijdens de
rit van vlakke rijstvelden naar karstgebergte met weelderig groene jungle. Aangekomen in Ba
Be stap je over in een boot en maak je een práchtige tocht door het National Park. Al varend
geniet je van het schitterende Ba Be meer en Puong Grotto.
Het nog niet door toeristen overstroomde Ba Be Nationaal Park is relatief klein, maar heeft een
rijke flora en fauna. Er zijn ca. 65 zoogdiersoorten, 233 soorten vogels en 354 vlindersoorten.
Ook vind je er meer dan 400 soorten planten en vele insecten en reptielen. Het Nationaal Park
ligt in een bodemgebied van kalksteen, er zijn dus meren, watervallen, grotten en vreemd
vormige rotsformaties in overvloed. Het bosrijke gebied is de thuisbasis van meerdere etnische
minderheden. In het park zijn een aantal dorpen de Tay, Rode Dao en Witte H'mong.
Ba Be betekent ‘drie meren’. Het Ba Be meer is het grootste natuurlijke meer van Vietnam en
is het middelpunt van het Nationaal Park. Het meer bestaat uit drie meren die met elkaar zijn
verbonden door brede kanalen. Het is in totaal ongeveer zeven km lang en een km breed. In
het meer komen meer dan honderd vissoorten voor.
Na de boottocht word je naar je homestay gebracht. Er zijn geen hotels in het Ba Be National
Park. NB: je homestay is iets comfortabeler dan dat de naamgeving doet vermoeden.
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Dag 4: Ba Be National Park (O)
Vandaag kun je genieten van de prachtige omgeving. Maak bijvoorbeeld een wandeltocht
naar de traditionele paalwoningen van de Tay, Rode Dao en Witte H'mong tribes die hier
wonen. Maak kennis met de vriendelijke locals en krijg alvast een eerste indruk van het
dagelijkse leven van de bergstammen. Je overnacht weer in de homestay.
Dag 5: Ba Be naar homestay (start geheime trekking) (OD)
Reistijd: ca. 6 uren
Wandeluren: ca. 0,5
In de ochtend word je door je gids opgehaald bij je guesthouse voor de mooie reis naar X. Je
overbrugt de afstand per privé-vervoer. Je reist via lokale wegen die zich door het schitterende
landschap met karstgebergte en jungle kronkelen. Langs de route kom je verschillende kleine
dorpjes van de bergstammen tegen. In de middag kom je aan in X. Even voorbij het dorp stap
je uit de auto en loop je met je lokale gids (die je hier staat op te wachten) een kleine twee
kilometer door de bergen naar een authentieke en eenvoudige homestay.
Je bent vandaag gast van een vriendelijke Pa Then familie, bestaande uit vader, moeder en
kinderen. De Pa Then zijn met slechts een paar duizend leden één van de kleinste etnische
groepen in Vietnam. Het huis ligt in de jungle en bestaat uit een keuken en een woon/slaap
gedeelte. Toilet en douche zijn buiten. Het toilet is een met bamboeriet beschutte ruimte met
een gat in de grond en de douche bestaat uit een met bamboe afgeschermde ruimte waar met
behulp van een plastic slang bronwater uitplenst. De maaltijd nuttig je samen met de familie,
gezellig samen rond de kookpot. Je gastheer staat bekend om zijn zelfgestookte maniokwijn
die je zéker even moet proeven.
Dag 6: Trekking homestay naar homestay (OLD)
Wandeluren: ca. 6
Na twee tot drie uren wandelen, over een goed begaanbaar pad door bergen en oneindig
groene jungle, kom je aan bij een klein dorpje van de Pa Then waar je gids een lunch voor je
klaarmaakt. Na de lunch loop je verder door prachtige heuvels en dalen. Je passeert een
aantal huizen van de Zwarte Hmong en een paar kleine gehuchtjes. De eindbestemming voor
vandaag is X, een mooi Tai-dorpje. Tai-dorpjes bevinden zich altijd aan de voet van de berg en
bestaan doorgaans uit zo’n 10 tot 15 huishoudens. Je slaapt vannacht in een eenvoudige maar
comfortabele homestay (een traditionele paalwoning) bij een zeer gastvrije familie thuis.
Dag 7: Trekking homestay naar homestay (OLD)
Wandeluren: ca. 6
Vandaag heb je een niet al te zware wandeldag. Tijdens de trekking kom je langs huisjes van
de Man Ao Dzai-bevolking. De vrouwen van dit volk verven hun tanden zwart omdat ze vinden
dat ze hier extra mooi van worden. De Man Ao Dzai bevolking is over het algemeen verlegen
van aard/gewoonte en daardoor minder gericht op contact met reizigers. Ook kom je de
dorpjes tegen van de Zao Ao Dai (de vrouwen dragen lange witte rokken), de Tai en Hmong.
Je luncht in één van de gastvrije dorpjes langs de route. Na de lunch wandel je verder door het
prachtige landschap. Vanaf de heuvels heb je een schitterend uitzicht over de mooie vallei. Je
overnacht in een paalwoning in de omgeving van X, bij een Man Ao Dzai-familie.
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Dag 8: Trekking homestay naar homestay (OLD)
Wandeluren: ca. 5 tot 6
Onderweg kom je weer langs de huizen van de Man Ao Dzai. Ze wonen niet bij elkaar in
dorpjes, maar geven er de voorkeur aan om bij hun akkers te wonen. Na de trek door
bijzonder mooi gebied kom je aan in het dorpje X waar je bij een uiterst vriendelijke Red Dzaofamilie logeert. In de middag heb je alle tijd om te relaxen, in de omgeving rond te kijken en
met ‘handen en voeten’ met de bevolking te praten.
Dag 9: Trekking homestay naar homestay en doorreis naar Ha Giang City (OL)
Wandeluren: ca. 2
Reistijd: ca. 4,5 uur
Vandaag is het alweer de laatste dag van de trekking. Je loopt door een mooi landschap met
rijstterrassen en kleine nederzettingen van de Nung, Hmong en Red Dzao. Vooral de Hmongmeisjes zien er schitterend uit in hun kleurrijke kleding. Je luncht in X bij een gastvrije Taifamilie thuis. Na de lunch word je opgehaald en per auto naar Ha Giang gebracht. Hier kun je
bijkomen van de trekking, weer genieten van wereldse genoegens én alle bijzondere
ervaringen van de afgelopen dagen eens rustig op je in laten werken. Je verblijft in een
eenvoudig hotel.
Dag 10: Ha Giang naar Meo Vac (O)
Reistijd: ca. 5 uren
De afstand tussen Ha Giang en Meo Vac is hemelsbreed niet zo groot. Maar door de conditie
van de wegen en het práchtige berglandschap waar de weg doorheen kronkelt neemt de
reis meerdere uren in beslag. Dit is fijn, want tijdens de rit ontvouwd zich één van de meest
indrukwekkende landschappen van Vietnam, het Dong Van Karst Plateau: met mooie valleien,
schitterend gevormde kalksteenrotsen en karstplateaus. Natuurlijk kun je tijdens de reis af en
toe een stop inlassen, om iets te eten, te genieten van het uitzicht of een dorpje van één van
de bergstammen te bezoeken. Na een mooie reis kom je aan in Meo Vac waar je incheckt in
een mooi eenvoudig hotel.
Het Dong Van Karst Plateau Geopark is het eerste UNESCO-Geopark in Vietnam en de tweede
in heel Zuidoost Azië. Sommige gebieden op aarde hebben door hun geologische opbouw tot
unieke culturele gebruiken bij de bevolking geleid. Door het toeristische potentieel van deze
gebieden onder de aandacht te brengen, wordt vermeden dat ze door klassieke economische
activiteiten (zoals ontginning van grondstoffen en houtkap) onder druk komen te staan en hun
eigenheid verliezen. De UNESCO wil wereldwijd geoparken creëren waardoor deze bijzondere
gebieden hun uniciteit behouden. In het woeste landschap van het Dong Van Karst Plateau
woont één van de grootste concentraties etnische tribes die hun unieke tradities en gebruiken
hebben behouden. Behalve het magnifieke landschap en de rijke cultuur van de bergstammen
hebben de specifieke geologische omstandigheden ook gezorgd voor een grote diversiteit aan
flora en fauna. Je vindt er honderden vogelsoorten, exotische vlinders, de Tonkin-snub-nosedaap (waarvan men dacht dat deze was uitgestorven totdat de aap 25 jaar geleden in dit gebied
werd herontdekt), de feniks, schubdieren, de Aziatische bruine beer, etc.
Dag 11: Meo Vac via Ma Pi Leng en Lung Cu naar Dong Van (O)
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Reistijd: ca. 1,5 uren
De route die je neemt staat bekend als één van de mooiste van Vietnam. Om Dong Van te
bereiken reis je via de spectaculaire Ma Pi Leng Pass. Vanaf de pas heb je een schitterend
uitzicht, zó mooi dat de Vietnamese overheid de pas zelfs heeft benoemd tot ’scenic relic of
country’. Vervolgens bezoek je Lung Cu, zo´n 24 kilometer ten noorden van Dong Van. Het is
het uiterst noordelijke punt van Vietnam. Vanaf Lung Cu Flag Pole heb je een uniek uitzicht
over de wereld om je heen, tot aan China toe.
NB: als deze dag op een zondag valt bezoek je eerst de markt van Meo Vac voordat je naar
Lung Cu toe gaat. Iedere zondag worden overal in het noorden zondagsmarkten gehouden.
De bergbewoners komen hier van heinde en verre naar toe. Om hun spullen te verkopen,
nieuwe 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. Iedere etnische
minderheid (o.a. Mhong, Pu Peo, Hoa, Ray, Nung en Lo Lo) draagt haar eigen kenmerkende,
vaak felgekleurde kleding. Naast allerlei groenten, exotische vruchten, kruiden, rijst en maïs
worden vaak ook buffels, koeien, varkens en kippen te koop aangeboden. Ook vind je er
textiel, gebruiksartikelen en, meestal zelfgestookte, alcoholische brouwsels.
Tip: breng ’s middags een bezoek aan Dong Van Ancient Quarter, de oude wijk van het stadje.
De ca. 40 huizen zijn meer dan 100 jaar oud en staan aan de voet van het karstgebergte dat
Dong Van omringt. ´s Avonds, als de olielampen aangestoken worden, is het hier bijzonder
sfeervol. De architectuur van de oude stad is een mengeling van de traditionele architectuur
van de bergstammen en die van zuid-China. Je ziet dit nog maar zelden. Direct achter de oude
stad kun je een wandeling maken door de kalksteenbergen, met mooie, in de loop der eeuwen
door het water uitgesleten, vormen.
Dag 12: Dong Van naar Ha Giang City (O)
Reistijd: ca. 5 uren
Vandaag reis je via het spectaculaire Dong Van Karst Plateau naar Ha Giang City. Tijdens de
reis kom je over de Quan Ba-pas, de naam van deze pas betekent niet voor niets ‘poort naar
de hemel’. Verder rijdend over het Dong Van Karst Plateau kom je aan in het dorpje Lung Tam.
De locals leven hier van de handel in kleurrijke stoffen met inheemse patronen, die ze zelf op
hun weefgetouwen weven. Het is leuk om hier even rond te kijken. In de middag kom je weer
aan in Ha Giang.
Dag 13: Ha Giang City naar Hanoi (O)
Reistijd: ca. 6 uren
Vandaag wederom een bijzonder mooie route , terug naar Hanoi. Aangekomen in Hanoi kun je
alle bijzondere ervaringen van de afgelopen weken eens rustig op je in laten werken. Kies ’s
avonds een gezellig restaurant uit en neem een heerlijk Vietnamees afscheidsdiner.
Dag 14: Vertrek 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 de rest van je leven niet meer vergeet!
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Informatie vijfdaagse trekking
Je bagage wordt voor je vervoerd per brommer. Je hoeft zelf dus alleen maar een kleine
dagrugzak te dragen voor de spullen die je bij je wilt hebben tijdens het wandelen.
Artikelen zoals toiletpapier, shampoo, maandverband, tampons, ehbo-artikelen, muggenmelk
en zonnebrandcrème zijn niet verkrijgbaar tijdens de trekking en moet je zelf meenemen.
Tijdens de trekking is niet overal mineraalwater verkrijgbaar. Neem daarom zelf een reisfles
mee (verkrijgbaar bij een outdoorshop). Je kunt je gids vragen om ´s avonds water voor je te
koken en je reisfles hiermee te vullen. Daarnaast kun je de jongens die je spullen per brommer
vervoeren vragen om mineraalwater (of ander drinken) voor je te kopen voor de volgende dag.
Thee is volop verkrijgbaar langs de route (bij de lokale bevolking thuis).
Tijdens de trekking gaan er twee gidsen met je mee. Een gids uit Hanoi die zowel Vietnamees
als Engels spreekt. En een lokale gids die zowel Vietnamees als de verschillende talen van de
bergstammen spreekt. Op deze manier weet je zeker dat je goed met de lokale bevolking kunt
communiceren. Er wordt gezorgd voor een matras, kussen, hoeslaken en klamboe voor de
reizigers. De maaltijden worden bereid onder supervisie van de gids.

Hotels
Hanoi - Boss Legend Hotel - https://www.bosslegendhotel.com/
Ba Be National Park - Huynh Ha Homestay - geen website
Trekking - homestay
Ha Giang City - Royal Hotel Ha Giang - https://bit.ly/2ylkGe2
Meo Vac - Auberg de Meo Vac - https://bit.ly/2RV9RHF
Dong Van - Hoa Cuong Hotel - https://bit.ly/2P2XASF

Prijs van deze reis
Aantal reizigers
2-3 pers
Prijs per persoon € 1095 p.p

4-5 pers
€ 995 p.p

6-9 pers
€ 895 p.p

10+ pers
€ 795 p.p

Toeslag 1-persoonskamer *
€ 195 p.p
* In de homestay’s deel je de slaapruimte met elkaar.
Prijs optioneel
Nr
1
2

Excursie
Water Puppet Theatre
City tour Hanoi

2-3 pers
€ 6 p.p
€ 55 p.p

4-5 pers
€ 6 p.p
€ 45 p.p

6-16 pers
€ 6 p.p
€ 40 p.p

Join in *
€ 30 p.p

* = in internationale groep, het programma kan afwijken van de reisbeschrijving
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Prijs inclusief
• Al het vervoer in Vietnam zoals genoemd in de reisbeschrijving:
dag 1: privévervoer vliegveld Hanoi – hotel Hanoi
dag 3: privévervoer hotel Hanoi – guesthouse Ba Be
dag 3: boot tijdens excursie
dag 5 privévervoer guesthouse Ba Be – geheime bestemming
dag 5/6/7/8/9: bagagevervoer
dag 9: privévervoer geheime bestemming – hotel Ha Giang
dag 10: privévervoer hotel Ha Giang – hotel Meo Vac
dag 11: privévervoer hotel Meo Vac - hotel Dong Van
dag 12: privévervoer hotel Dong Van - hotel Ha Giang
dag 13: privévervoer hotel Ha Giang - hotel Hanoi
dag 14: privévervoer hotel Hanoi – vliegveld Hanoi
• Alle overnachtingen van dag 1 t/m dag 13 hotels en guesthouses op basis van
tweepersoonskamers en in homestays tijdens trekking op basis van gedeelde slaapruimtes.
• Maaltijden zoals genoemd per dag (O=ontbijt, L=lunch, D=diner)
• Trekking en excursies zoals genoemd in de reisbeschrijving
• Engelssprekende gidsen tijdens de trekking en excursies
• Bagagevervoer per brommer tijdens de vijfdaagse trekking
• Special-permit voor de trekking
• 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’

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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