RESEFÖRSLAG VIETNAM

Dag 1
Avresa från Skandinavien med valt flygbolag. För att flyga till Hanoi måste man byta flygplan en gång
antingen i Europa eller i Asien.

Dag 2
Ankomst Hanoi, er guide möter er på flygplatsen och tar er till hotellet för incheckningen.
Dagen är till ert eget förfogande, kanske en paus för att sträcka ut sig på hotellsängen och ta en
promenad längs gator och sjöar i den vackra huvudstaden. Övernattning i Hanoi på valt hotell.

Dag 3
Efter frukost blir det en heldag i Hanoi med er egen privata engelsktalande guide. Ni kommer att
besöka sevärdheter såsom Ho Chi Minh-mausoleet, Enpelar Pagoden och Litteraturens tempel för att
nämna några. Lunch på lokal restaurang och ni gör även ett besök på den lokala marknaden Cho Chau
Long, där finns allt mellan himmel och jord och allt går att köpa och puta! Övernattning i Hanoi.

Dag 4
Efter frukost checkar ni ut och lämnar Hanoi bakom oss. Ni åker mot kusten och Halong Bay. Efter
lunch väntar en kryssning med en traditionell Djonk i Halong bukten med besök i den flytande fiskebyn
Vung Vieng. Från båten kan man bada och sockertoppsbergen finns att besöka från alla vinklar.
En 5- rätters middag serveras ombord. Ni bor över på Djonken.

Dag 5
Efter frukost blir det en Thai Chi lektion på däck. Djonken stannar även till för ett besök i den kända
Sung Sot grottan. Ni kommer tillbaka till fastlandet och er guide möter upp och tar er tillbaka till Hanoi
där ni kommer lagom i tid för att åka med nattåget till den gamla kejsarstaden Hué.

Dag 6
Ankomst Hué på morgonen och där väntar transporten till ert boende. Efter frukost på hotellet
utforskar ni Hue – Vietnams gamla huvudstad. Ni gör en båttur på floden ”Perfume River” och besöker
även Thien Mu pagoden. Lunch väntar därpå och eftermiddagen har ni på egen hand.
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Dag 7
Efter utcheckning styr ni kosan vidare söderut mot Hoi An. Ni åker via det vackra och dramatiska Hai
Van passet. Ni stannar vid Non Nuoc Beach och även på Cham muséet med sina Cham skulpturer där
ni blir guidade runt. Färden går vidare förbi Danang och Marble Mountains till Hoi An. Övernattning i
Hoi An på valt hotell.

Dag 8
Efter frukost väntar en kort sightseeingtur i Hoi An till fots. Denna lilla pittoreska stad som bevaras av
UNESCO är en liten pärla. Här finns fina stränder, många trevliga restauranger och caféer. Hoi An är
även känd för sina skräddare och man kan både få uppsytt kläder och skor gjorda på ett ögonblick.
Övernattning i Hoi An på valt hotell.

Dag 9
Utcheckning och transfer till flygplatsen i Danang där ni flyger vidare söderut till Ho Chi Minh, även
känd som Saigon. Er guide möter upp vid ankomst och tar er direkt vidare till Cu Chi distriktet med
gerillasoldaternas flera hundra kilometer långa tunnelsystem. Där får ni en rundvisning och varför inte
prova på att krypa ner i en tunnel? Resten av eftermiddagen och kvällen är lediga för egna upptåg.
Övernattning på valt hotell i Saigon.

Dag 10
Efter en god frukost blir det en stadsrundtur i denna pulserande stad. Eftermiddagen får ni tid till egna
utforskningar. På kvällen åker ni vespa i Saigon och upplever nattlivet med stopp för tilltugg, på väg till
middag på traditionell guan. Övernattning i Saigon.

Dag 11
Tidig morgon för att åka ut mot Mekongdeltat och Cai Be, där ni åker med en djonk till den berömda
flytande marknaden . Ni får se hur det går till att tillverka rispapper enligt gammal tradition. Vidare
under dagen besöker ni Dong Hoa Hiep och ön An Binh Island. Övernattning i Saigon

Dag 12
Dags att åka vidare. Kanske vill ni åka till Phan Thiet eller flyga över till Phu Quoc för sol & bad,
alternativt fortsätta resan mot Kambodja och Siem Rep? Alla möjligheter finns.

_____________________________________________________________________________________________________
Hyllie Boulevard 17, 215 32 Malmö Sweden | Phone +46 (0)40 47 34 44
www.koch-ljungberg.se

