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Bli med BENNS på en 17 dagers rundreise til Indokinas
høydepunkter.
Denne rundreisen er et eventyr til tre av Asias mest populære
reisemål - Laos, Kambodsja og Vietnam. Her kan du oppleve alt
fra enestående og interessant arkitektur, unik og spennende
historie, vakker og variert natur, og en vennlig og
imøtekommende kultur.
Gled deg til denne rundreisen og opplev alt det, det gamle
Indokina har å by på.
Hvis ønskelig er det mulig å forlenge reisen med noen ekstra
dager i Vietnam, Kambodsja eller kanskje Thailand.

Den UNESCO-beskyttede kongebyen Luang Prabang

Det vakre tempelområdet Angkor Wat

Den sjarmerende UNESCO-byen Hoi An

Fascinerende kultur, spennende utflukter og flott
natur

https://www.benns.no/asia/laos
https://www.benns.no/asia/kambodsja
https://www.benns.no/asia/vietnam
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Dag 1: Avreise Norge
I dag flyr dere fra Gardermoen mot Sørøst-Asia, og dere
lander først i morgen, lokal tid.

Dag 2: Ankomst Siem
Reap, Kambodsja
På flyplassen i Siem Reap, Kambodsja, blir dere møtt av
en representant som tar vel i mot dere. Representanten
vil også ta i mot passet deres, visa kostnaden (hvis dette
ikke allerede er betalt) og et passbilde for visaet, og
sørger for at alle papirene er i orden mens dere henter
bagasjen. Dere får passet returnert og representanten
tar dere med til guiden som skal kjøre dere til hotellet.

OBS: det er mulig å få ordnet visum online på forhånd av
turen. (https://www.evisa.gov.kh/ og prisen er USD 30 +
USD 6 i adm. gebyr)

Dere skal bo på hotell Shinta Mani Shack som ligger godt
og sentralt plassert i det gamle franske kvartalet i Siem
Reap. Hotellet ligger også strategisk plassert i forhold til
gamlebyen, og det er lett å komme seg til og fra.

Etter dere har sjekket inn, har dere resten av dagen på
egen hånd. Her vil det være opplagt å slappe av litt på
hotellet, ta en forfriskende dukkert i bassenget, for så å
gå ned i gamlebyen og kjenne på atmosfæren. Her er det
et pulserende liv med et vrimmel av mennesker rundt
Pub-street, og så fort man beveger seg i sidegatene, et
vell av trivelige spisesteder.

Restauranter og barer som kan anbefales:

FCC Angkors restaurant - Hyggelig atmosfære og
god valuta for pengene, og ligger rett ved hotellet
deres
Viroth's restaurant - God atmosfære, service og
velsmakende mat. Open air setting
Chanrey restaurant
Khmer kitchen

https://www.benns.no/asia/kambodsja


Luang Prabang
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Asana Old Wooden House
Miss Wong

Måltider inkludert: Mat på flyet
Overnatting: Shinta Mani Shack i Pool View rom

Dag 3 Siem Reap | Angkor
Wat
I dag er det Angkor Wat som er på programmet, og det i
to omganger. Angkor Wat, også kjent som «byen av
tempel», er et av verdens største religiøse monument og
en del av UNESCOs verdensarvliste. Det ble opprinnelig
bygd som et hinduistisk tempel, men har over tid blitt et
buddhistisk tempel. Det ble bygd under det Khmerske
keiserdømme, mellom det 9 og 13 århundre, er avbildet
på Kambodsjas flagg og er kanskje ikke overraskende
landets største turistattraksjon

Du står opp grytidlig, kl 04.45, og blir hentet av en bil som
tar deg med til the West Gate og Angkor Wat, hvor du får
oppleve den spektakulære soloppgangen. Deretter
returnerer du til hotellet for en god frokost og
oppfriskninger før dagens neste utflukt starer.

Utflukt: Angkor Wat med en Khmer Scholar -
Kl. 08.00

Tilbake i Angkor Wat, starter dere med å utforske litt
selv. Her kan dere nyte synet av det storslåtte og
majestetiske tempelet med all dets pomp og prakt. Med
de høyreiste tårnene, bratte trappene, nydelige
utsmykningene, utallige buddhastatuer og med plassens
fenomenale aura og spiritualitet, kan man ikke bli annet
enn imponert.

Klokken 9 møter du en lokal lærd, kjent som en Khmer
Scholar. Her blir du tatt med i dybden på Khmer's
historie, kultur, arkeologi og sivilisasjon. Han har i mange
år arbeidet for Angkor Temple Conservation Institution,
og har derfor en enorm og detaljert viten om tempelets
historie, så vel som hvordan det skal bevares for årene
som kommer.

Her får du muligheten til å ta en spasertur igjennom de
møysommelig utskjærte og intrikate gangene av Angkor
Wat. Det kan føles som om det Khmeriske keiserdømme
blir brakt til liv av Khmer Scholarens fortelling om de
mange historiene som finnes i bas-reliefene og
veggmaleriene. Denne private omvisningen tar cirka to
timer og vil bli tilpasset etter deres interesser.

Antall templer i Angkor arkeologiske park er mange, og
det er stor forskjell på hvor godt bevart de ulike
templene er. Noen er rett og slett kun en steinhaug, mens
andre er veldig godt bevart. Her er noen templer som er
verdt å besøke:

Bayon-templet - Hovedtempelet i Angkor Thom
som er kjent for de 4 store stenansikter som skuer



Typisk bilde i gatene i Hanoi
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ut mot de fire verdenshjørner.
Ta Prohm - Dette tempelet ble utgravd relativt
sent og er derfor «tatt tilbake» til naturen, med
enorme trerøtter som omkranser bygningsmassen.
Templet er også kjent fra filmen Tomb Raider.
Preah Khan - Datidens største tempelområde som
huset tusenvis av munker, prester og andre
spirituelle.
Et nylig renovert tempel midt i Angkor Thom, som
ligger på et høydedrag med fantastisk utsikt fra
toppen.
Phimeanakas - nært Royal Palace

Dere returnerer til hotellet ved lunsjtider og kan nyte
resten av dagen på egen hånd. Her kan dere for eksempel
slappe av ved bassengkanten, spasere rundt i det gamle
franske kvarteret eller gå en tur langs den lille elven som
ligger i nærheten av hotellet deres. Mulighetene er
mange, så om du vil utforske eller slappe av så kan du det.

Vi har også en alternativ utflukt hvis dere ønsker et mer
detaljert program.

Alternativ utflukt: Middag med Aspara-dans
(Angkor Village Aspara Theatre) - Kl. 19.30

Tilbring en kveld i Angkor Village Aspara Theatre, det
eneste teateret med air-condition i byen, mens den
Khmerske kultur og historie blir visuelt brakt til liv. Her
kan du nyte en opptreden av sangere, dansere og

musikere, mens du hygger deg med en utsøkt
Kambodsjisk middag.

Tradisjonell Aspara dans er dypt rotfestet i Kambodsja's
historie og det er funnet spor av den helt tilbake til det 7
århundre. Den moderne utgaven ble brakt til liv av det
Kambodsjiske kongehus på 1940-tallet og er en viktig del
av Kambodsja's kulturliv.

I hinduistisk mytologi er Aspara nydelige kvinnelige
skikkelser som kom ned fra himmelen for å underholde
guder og konger med sin dans. Denne dansen er også et
bindeledd i mellom de forskjellige religioner representert
i Kambodsja, inkludert Animism, Hinduismen og
Buddismen. Bemerk også de nydelige draktene i silke
som har hentet sin inspirasjon fra Angkor templene, samt
de symbolske og elegante håndbevegelsene.

Bemerk:
Varighet: 2-3 timer
I høysesong (fra 16 oktober til 15 april), middag og dans
starer hver kveld kl. 19.30
I lavsesong (fra 16 april til 15 oktober), middag og dans er
satt opp kun om tirsdag, torsdag og lørdag fra kl. 19.30

Inkluderte aktiviteter: Soloppgangstur og omvisning,
Angkor Wat
Måltider inkludert: Frokost
Overnatting: Shinta Mani Shack i Pool View rom
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Dag 4: Siem Reap
Nyt en god frokost på hotellet og gjør deg klar til dagens
to inkluderte utflukter:

4 timers sykkeltur ved Angkor Thom og templet Ta
Prohm.
1,5 timers seiltur på Tonle Sap (typisk i perioden
midten av august - midten av februar, da
vannstanden er høy nok)

Utflukt: Halv dag med sykkeltur til Ta Prohm
Temple - Kl. 08.00 eller kl. 14.00

Dere kan velge mellom en formiddags- og
ettermiddagssykkeltur til Ta Prohm Temple. Vi vil
anbefale den tidligste turen, da du ellers ikke vil rekke
solnedgangscruiset.

Dere sykler inn i mellom en stor skog med skyggelagte og
relativt rolige veier før du ankommer tempelet.
Opprinnelig bygd for å huse kong Jayavarman VIIs mor,
er dette en av Angkor's juveler som lenge var glemt og
dermed slukt av naturen. Dette er et område som bugner
av fikentre, innbydende jungel og gir en litt hjemsøkt,
men eksotisk atmosfære og er uten tvil et uforglemmelig
syn!

Når dere ankommer tempelet og har parkert syklene, får

dere mulighet til å utforske selv. Her kan dere spasere
mellom de vanvittige trerøttene som er blitt en del av
templet og understreker følelsen av en bortglemt by.
Dere har også mulighet til å sykle rundt i komplekset og
utforske selv, før dere møtes ved et avtalt møtepunkt og
deretter reiser dere tilbake til hotellet (maks 17 km.
sykling).

Dere er tilbake på hotellet ved lunsjtider og kan fordøye
både god mat og inntrykk, før dere gjør dere klare til
neste utflukt.

Utflukt: Solnedgangscruise på Tonle Sap Lake
(1,5 time) - Kl. 16.00

På ettermiddagen blir dere transportert til Chong Kneas,
en handelsport for landbruksvarer, på kanten av Tonle
Sap Lake, også kjent som «the Great Lake of Cambodia».
Her kan dere nyte en vakker solnedgang på en lokal
privat båt med forfriskende øl eller andre leskedrikker.
Fra båten kan dere observere de lokale og få et innblikk i
livsstilen til de innbyggerne som bor på og ved innsjøen, i
sine flytende hus og hus på pæler.

Mot slutten av dagen vil dere bemerke at aktiviteten på
innsjøen øker, da beboerne kommer hjem fra de lokale
fiskegårdene for å selge dagens fangst på det lokale
markedet. Dere blir å fortsette på det åpne vannet og vil
nyte en vakker solnedgang før dere vender tilbake til
havnen for så å returnere tilbake til Siem Reap.



Fargerike gater med lanterner i Hoi An, Vietnam
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Inkluderte aktiviteter: Sykkeltur i Angkor Thom
tempelområdet og solnedgangscruise på Tonle Sap
(sesongbetinget)
Måltider inkludert: Frokost
Overnatting: Heritage Suite Hotel/Heritage Room

Dag 5: Siem Reap - Luang
Prabang, Laos
Dere nyter en god frokost før dere sjekker ut fra hotellet.
Normal utsjekking på hotellet er kl 12, og bemerk at sen
utsjekk ikke er inkludert i prisen.

I dag har dere hele formiddagen for dere selv, så enten
dere vil slappe av eller ta en tur rundt i byen, er det helt
opp til dere. Senere i dag reiser dere fra Siem Reap til
Luang Prabang i Laos.

Før dere flyr kan vi anbefale en tilleggsutflukt til Angkor
National Museum som starter kl. 13.00 og varer i 2 timer.

Alternativ utflukt: Angkor National Museum

Bli med til nasjonalmuseumet og opplev den store og
sammensatte samlingen av kambodsjiske gjenstander
som gjenspeiler opprinnelsen av Khmerisk kunst, kultur
og arkitektur. Med tilsammen 8 gallerier kan man
oppleve Kambodsja's og det Khmerske keiserdømmes

historie og se interessante utstillinger som også
inkluderer en fascinerende samling av buddhistiske
gjenstander. Angkor Nasjonalmuseum åpnet dørene i
2007 og har integrert moderne teknologi i utstillingene
for å gjøre dem mer levende.

Etter eventuell tilleggsutflukt drar dere til flyplassen for
å reise videre til Luang Prabang. Flyet har avreise kl.
16.55 og ankomst kl. 18.25. Når dere ankommer den nye
destinasjonen blir dere møtt av deres nye guide og blir
transportert til hotellet.

Luang Prabang

Luang Prabang er nabolandet Laos' vakre kongeby.
Luang Prabang er en UNESCO-beskyttet by, noe som har
betydd at byen har blitt oppgradert med grunnleggende
fasiliteter som minibank og lyskryss, som ikke var der for
15 år siden. Byen er fortsatt unik og er i bunn og grunn et
levende museum spekket med templer og gammel
historie. Byen har en særlig spirituell aura, og overalt går
munker rundt i sine karakteristiske oransje drakter. Laos
har vært en fransk koloni, og Luang Prabang er spekket
med gode restauranter, delvis påvirket av den franske
kolonitiden.

De flotteste templene i byen er blant annet:

Wat Xieng Thong
Wat Sene

https://www.benns.no/asia/laos
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Wat Phousi
Wat Mai-klosteret

Templene er uten tvil det mest vesentlige å få med seg i
Luang Prabang, men det er også viktig å nevne andre
attraksjoner som:

Munkeprosessjonen tidlig om morgen, som kan sies
å være byens kjennetegn
Seiltur på Mekong-elven med besøk i Pak Ou
grottene
Royal Palace Grounds
En forfriskende drink ved Sunset Point View ved
bredden av Mekong-elven.

Det er utallige, sjarmerende hoteller/hostels,
restauranter og kafeer i Luang Prabang. Man kan ikke
nekte for den franske innflytelsen og de bedre
spisestedene bærer fortsatt preg av det:

Restaurant L'Elephant
Restaurant 3 Nagas
Coleur Café
Café Ban Vat Sene - kjent for sine utsøkte kaker,
croissanter og kaffe
Chez Matt, vinbar
Scandinavian Baker - franskdrevet flott kafé med
nybakte croissanter, kaker og god kaffe.

Måltider inkludert: Frokost

Overnatting: 3 Nagas Hotel, Luang Prabang i Deluxe rom

Dag 6: Luang Prabang
Luang Prabang almisser (tidlig morgen)

Morgen almisserunden, også kjent som «Tak Bat» på Lao,
er en høyst levende buddhistisk tradisjon for
befolkningen i Luang Prabang og går mange generasjoner
tilbake. Bli med på denne spirituelle opplevelsen og se
hundrevis av safrankledde munker i morgengryet mens
de gir sine almisser. Ønsker du å være en mer aktiv del av
seremonien kan du gi beskjed til guiden din, en dag på
forhånd, så en almisse kan bli forberedt på dine vegne.

Dere har også mulighet til å selv kjøpe noe spiselig - alt
fra en snickers til en klase bananer - eller gi penger,
munkene setter stor pris på alt. Munkene kan nemlig kun
spise om morgen/formiddagen innen kl. 10.30, da resten
av dagen foregår i faste, bønn og sette seg inn i Buddha's
lære.

Bemerk at prosesjonen er en stor attraksjon og tiltrekker
derfor mange turister som ikke alltid oppfører seg
ordentlig ovenfor munkene. Dette forstått som at de
sperrer veien for munkene, både fysisk og med kamera i
ansiktet deres. Så vis god adferd med å:

Vise hensyn. Om dere ikke ønsker å gi almisse,



Ho Chi Minh Masoleum i Hanoi, Vietnam
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trekk dere tilbake, gjør plass til dem som skal, og
observer seremonien med en respektfull distanse
og i stillhet.
Ikke ta bilder direkte av munkene, sånn at
ansiktene kan ses
Vær kledd anstendig, som vil si at skuldre, bryst og
ben skal være dekket til.

Munkene, i sær de yngre, er generelt meget nysgjerrige
og vil gjerne komme i kontakt med turister for å øve på
deres engelsk. Vær derfor ikke redd for å hilse på, og slå
av en prat med dem.

Etter seremonien er over vil du føle byen våkne til liv når
du besøker det lokale markedet, innen du drar tilbake til
hotellet for en god frokost.

Tilgjengelighet: Kun tidlig om morgenen
Foreslått avgangstid: kl. 05.30

Resten av dagen har dere på egen hånd. Her kan dere
utforske Luang Prabang og oppleve byen og alt den har å
by på.

Hvis dere ønsker flere ferdigorganiserte aktiviteter kan
vi anbefale følgende utflukt.

Alternativ utflukt: Luang Prabang halvdagstur
til Kuang Si fossen

Ta en halv dag hvor du utforsker en av Luang Prabang's
mest pittoreske scener - den gripende Kuang Si fossen
med sitt elektriske, turkisfargede vann. Kjøreturen tar ca.
1 time og det bærer sør for Luang Prabang. På vei dit
stopper dere ved Phousi markedet og Ock Pop Tock
vevesenter, som er et sosial enterprise som arbeider
primært innenfor tekstil, kunst- og håndverk og design.
Turen fortsetter videre til fossen hvor dere går gjennom
parken og forbi Asian Bear Rescue Center. Det er mulig å
bade i det forfriskende vannet, men vær oppmerksom på
at mellom november og januar så er vannet veldig kjølig.
Nyt en deilig lunsj før dere returnerer til hotellet.

Tilgjengelighet: Morgen og ettermiddag
Foreslått avgangstid: kl. 08.00 eller kl. 13.30
Turens varighet: 4,5 timer
Inkludert: Lunsj (kun for de som tar turen om morgenen)

Kuang Si fossen er veldig populær og det kan derfor være
veldig mange mennesker, spesielt i helgen. Det anbefales
å dra hit i en ukedag om mulig.

Måltider inkludert: Frokost
Overnatting: 3 Nagas Hotel, Luang Prabang i Deluxe rom

Dag 7: Luang Prabang
Nyt en god frokost på hotellet og gled dere til nok en
innholdsrik utflukt, i dag langs elven.
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Utflukt: Luang Prabang halvdagscruise til
grottene, Pak Ou - Kl. 08.30

Nyt dette halvdags elvecruiset til de velkjente grottene,
Pak Ou. Dere går om bord og starter denne cruiseturen
med å glimte typiske små landsbyer, som nesten ikke er
synlig mellom det fyldige løvverket. Her kan du se
tradisjonelle trekanoer som dupper langs med
elvebredden og som er festet ved flåter og bambuspinner
som indikerer hvor fiskenettene er.

Ved siden av Mekong elven og på motsatt side av
munningen av Mekong og Ou elven kan dere oppleve de
to vakre kalksteingrottene som huser cirka 4000 hellige
buddhastatuer og bilder. De varierer i størrelse fra en
liten centimeter og helt opp til 2 meter, og er et syn å få
med seg!

Dere returnerer til Luang Prabang med elvecruisebåten
og har et stopp i landsbyen Ban Muang Keo hvor dere får
observere lokale vevere og whiskey destillerier, som
verdsetter og forærer landsbyens tradisjonelle håndverk.

Dere har resten av dagen på egen hånd. Eksempler på
aktiviteter er å bestige Mount Phousi, hvor dere fra
toppen av templet får en fabelaktig utsikt over byen,
elven og omegn. Ellers kan vi anbefale å ta turen til det
vakre Wat Xieng Thong templet, Wat Sene og/eller Wat
May.

Turens varighet: 4,5 timer

Måltider inkludert: Frokost
Overnatting: 3 Nagas Hotel, Luang Prabang i Deluxe rom

Dag 8: Luang Prabang -
Hanoi, Vietnam
Nyt en god frokost på hotellet før dere sjekker ut, senest
kl 12. Dere har formiddagen til å fritt gå rundt, før neste
aktivitet som er en gåtur litt utenom det vanlige.

Utflukt: UNESCOs 20 årsjubileums vandretur -
Kl. 13.00

For å hedre Luang Prabangs 20 års jubileum på
UNESCOs verdensarvliste, ble boken «en tur gjennom
Luang Prabangs arv» utgitt. Boken fokuserer på denne
sjarmerende og unike byens utallige aspekter. Turen
starter med byhalvøya, hvor elvene Mekong og Nam
Khan møtes, og med både den lokale guiden og boken
ved din side får du et annerledes perspektiv på byen.
Gåturen er designet av kjennere av Luang Prabang, som
har brukt årevis på å undersøke, dokumentere og
preservere byens tradisjoner og skatter.

Her kan du observere Luang Prabangs gjenkjennelige
arkitektur, mens guiden din forteller historier om de
bygningene og stedene du passerer. Under og etter turen
spaserer du langs hovedveien og kan stoppe ved 3 Nagas



Wat Ta Prohm i Angkor Wat, Kambodsja

salg@benns.no www.benns.noRing 23 10 23 80

Luang Prabang - MGallery Hotel, en 100 år gammel
bygning i Lao-stil som oser av «gamle verden»
atmosfære. På motsatt side av veien, finner du en annen
gammel «skatt», huset « the Lamache». Bygningen var en
gang hjemmet til adelige familier, før det senere ble til
den offisielle iskremleverandøren til den kongelige
familien.

Her kan du bli med inn i hotellets hage og nyte en «Lao
Tea Break» med kaffe eller te og tradisjonelle snacks eller
noen visuelle kunstverk av iskrem. Sett deg godt til rette,
slapp av og slå av en prat med guiden din om du skulle ha
noen flere spørsmål om Luang Prabangs arv og dets
fascinerende bygninger.

Tilgjengelighet: alle dager, med unntak av søndager
Turens varighet: 4 timer
Inkludert: Lao tepause

Denne turen inkluderer en lett 2-3 timers gåtur omkring
på Luang Prabang' halvøya. Transportmiddel kan
benyttes om du ønsker å forkorte turen. Også inkludert i
turen er et begrenset oppslag av «A Walk through Luang
Prabang» boken i forbindelse med feiringen av at byen
har vært 20 år på UNESCOs verdensarvliste.

Når turen er overstått, blir du transportert til flyplassen
for å rekke flyet ditt videre til Hanoi med avgang kl.
19.45 og ankomst kl. 20.45. Når du ankommer, blir du
møtt av en ny lokal guide som tar deg til hotellet i Hanoi.

The Chi Boutique Hotel

The Chi Boutique Hotel er unikt i sin estetiske stil og har
blitt designet for å gi komfort, bekvemmelighet,
eksepsjonell og personlig service i den beste delen av
Hanoi. Sammen med sin uslåelige beliggenhet,
uovertruffen tilgang til berømte landemerker, kulturelle
steder og shoppingdestinasjoner, er dette et perfekt valg
mens man besøker Hanoi.

Måltider inkludert: Frokost
Overnatting: The Chi Boutique Hotel/Deluxe

Dag 9: Hanoi
Hanoi er hovedstaden i Vietnam og ligger helt nord i
landet. Hovedstaden har over 7.7 millioner innbyggere
og kan sammenlignes med storbykaoset som man finner i
Bangkok. Ellers er byen kjent for sin gamle arkitektur og
fascinerende kultur med innflytelse fra både Frankrike
og Kina.

Dere nyter en tidlig frokost før dere er klare til dagens
utflukt, som er en heldags utforskning av Hanoi.

Utflukt: Hanoi, heldags bytur med Old Quarter
Cyclo Ride - Kl. 08.00

Utforsk den sjarmerende byen Hanoi, ofte referert til

https://www.benns.no/asia/vietnam
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som «østens Paris», med dets okergule kolonihus,
boulevarder fylt med alléer av trær og billedskjønne
innsjøer.

Her kan dere besøke historiske Ho Chi Minh Masoleum,
et marmor- og granittmonument bygget som det siste
hvilestedet til Vietminh-lederen Ho Chi Minh. Dere kan
ta turen å besøke «one pillar pagoda», et buddhistisk
tretempel bygget i 1049 formet som en lotusblomst og
satt på en enkelt steinsøyle.

Fortsett til Ho Chi Minh's hus i nærheten som er et
enkelt trehus plassert i et rolig område, hvor Ho Chi
Minh bodde og jobbet. Her kan man blant annet se flere
av hans personlige eiendeler og gå opp trappene for å se
soverommet hans.

Videre besøker dere «Temple of Literature», som er
Vietnams første nasjonale universitet, bygget på slutten
av det 11. århundre. Dette pittoreske tempelet er et godt
eksempel på velbevart vietnamesisk arkitektur og er
avbildet på baksiden av den 100.000 vietnamesiske
dong-seddelen.

Om ettermiddagen besøkes det fascinerende Museum of
Ethnology (stengt på mandager), som huser en
omfattende kolleksjon av tradisjonelle folkedrakter og
artifakter fra Vietnams 54 minoritetsgrupper.

Kjør tilbake til sentrale Hanoi for en 1 times cyclotur
gjennom det velkjente distriktet « Old Quarters».
Distriktet er kjent for sine 36 gater oppkalt etter 36
håndverkerne, som kan dateres så langt tilbake som det

13. århundre. Utforsk de fascinerende labyrintene av
bakgater frontet av smale hus, også kjent som «tunnel-
eller tubehus». Denne form for hus ble bygget for å
unngå skatt basert på bredden av fasaden som vendte
mot gaten. Her får man virkelig et ekte og eklektisk bilde
av gatelivet i Hanoi.

Etter utflukten returnerer dere tilbake til hotellet. Det er
også mulighet for en ekstra utflukt i ettermiddag.

Utfluktens varighet: 6 timer

*Ho Chi Minh Masoleumet er stengt hver mandag og
fredag, alle ettermiddager samt fra september til
desember.

Alternativ utflukt: Hanoi Water Puppet Show

Her har du mulighet til å bli med på et offentlig teater for
en spesiell vanndukkeforestilling. Dette er en unik
Nord-Vietnamesisk kunstform som er sagt å stamme fra
de oversvømte rismarkene i Red River Delta. Det sies at
de lokale innbyggerne brukte dukkene til underholdning
på vannet, og konseptet ligner det du kan bevitne.
Dagens artister står med vann opp til brystet, bak en
skjerm, og bruker lange staver for å få de vakre fargerike
tredukkene til å bevege seg, veldig livaktig. De
forskjellige aktene er satt til tradisjonell musikk og
bruker instrumenter som trommer, trebjeller, horn,
bambusfløyter og cymbaler, men kan også være
akkompagnert av operaaktig sang som beskriver de ulike
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scenene. Teateret er basert på Vietnamesisk Folklore.

Tilgjengelighet: Sen ettermiddag
Foreslått avgang: Kl. 17.00
Varighet: 1 time

Ønsker du ikke å oppleve vanndukkene, er det utallige
andre aktiviteter å foreta seg. Vi kan foreslå:

Gåtur rundt om Hoam Keim innsjøen med det
veldige sjarmerende templet Ngoc Son Temple og
Turtle Tower
St. Joseph, katolsk katedral fra slutten av
1800-tallet, bygd i gotisk stil
Gå en tur langs Dien Bien Phu boulevarden, opp
mot Ho Chi Minh mausoleet og se de franske
paleene
Hanoi Citadellet
Hanoi Opera, bygd i fransk kolonistil
Det gamle kolonihotell, Metropolitan, nært
operaen.

Det er verdt å bemerke seg at trafikken virker utrolig
kaotisk med første øyekast. Men det er system i kaoset,
så biler, motorsykler og andre kjøredoninger glir fint
mellom hverandre. Skal veien krysses, blir man ganske
enkelt bare nødt til å gå ut i veien, og du vil oppleve at
trafikantene tar hensyn. Når det er sagt, så er man
naturligvis nødt til å være oppmerksom.

Måltider inkludert: Frokost
Overnatting: The Chi Boutique Hotel / Deluxe

Dag 10: Hanoi - Lan Ha
Bay, Vietnam
Etter en god frokost på hotellet, kjører dere fra Hanoi til
Hai Phong via den nye motorveien og den lengste broen i
sørøst Asia. Her blir du møtt med en spesial-te i Orchid
Cruise-loungen, mens dere gjør dere klar til
ombordstigning og dere vil ta del i en cruisebriefing,
sikkerhetsinstruksjoner og sjekker inn. Cruiset starter
med å utforske vakre Halong Bay - et av naturens syv
underverker. Orchid Cruise fortsetter til Da Chong
holmen, hvor du kan se et 100 år gammelt fyrtårn bygget
av franskmenn.

Dere spiser lunsj før dere fortsetter reisen via de små
øyene Con Vit og Gia Luan. Her er noen imponerende
kalksteinsgrotteformasjoner som stiger opp av vannet.
Turen går videre til Ba Trai Dao, som er strandområdet til
Lan Ha Bay - en separat del av Halong Bay. Dette er et
rolig og usjenert turistparadis i Vietnam. Regionen er
kjent for sine nydelige strender som tar pusten fra deg og
som er fordelt ut over ca. 400 spennende øyer. Her kan
du forsøke deg på både kajaking eller ta en forfriskende
dukkert i det krystallklare vannet.

Senere på turen kan du prøve en lokal likør kalt «Ba
Kich». Dere returnerer til Orchid Cruise båten for å være
vitne til en spektakulær solnedgang i Tonkin gulfen.

Om bord får du muligheten til å delta i en tradisjonell
matlagingsklasse med cruisebåtens egen ekspertkokk.
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Tidlig på kvelden vil cruisebåten tilby happy hour og en
deluxe middagsmeny. Her kan du nyte et utsøkt måltid i
en intim romantisk setting. Resten av kvelden er fri til å
gjøre hva du har lyst til.

Måltider inkludert: Frokost, lunsj og middag
Overnatting: Orchid Cruise / Balkonglugar

Dag 11: Lan Ha Bay - Hanoi
- Hue, Vietnam
Dere står grytidlig opp for å få med dere den flotte
soloppgangen kombinert med en god kopp kaffe eller te.
Dere får så bli med på en grunnleggende Tai Chi
demonstrasjon på soldekket, før dere nyter en deilig
frokost.

Turen går videre til Dark & Bright grottene, som du blir å
utforske på lokale robåter. Dette er en fantastisk
attraksjon, som fungerer som en inngang til en vakker,
speilblank innsjø, som er omgitt av bratte klipper. «The
Dark Cave» er en lang og nokså mørk grotte, som krever
at man bruker lommelykt for å virkelig kunne oppleve
det spektakulære med grotten. «The Bright Cave» er den
rake motsetning - kort og godt opplyst av solen som
skinner gjennom de mange hullene og sprekkene i
klippene.

Når dere er tilbake på cruiseskipet vil dere sjekke ut av

lugaren, og får en avsluttende deilig brunsj mens dere
sier farvel til mannskapet og båten. Dere vil så komme i
land og tilbake i bilen, hvor dere så drar tilbake til Hanoi.

På vei tilbake stopper dere i Dong Ming Handicraft
Village i Vinh Bao kommunen. Landsbyen er kjent for å
huse håndverkere over mange generasjoner, som går
cirka 700 år tilbake i tid. Det er i dag 184 familier som
aktivt er involvert i å lage tradisjonell kunst. Her har du
mulighet til å besøke studioene og verkstedene til de
familiene som er spesialisert i skulpturer, rattan-matter
og tradisjonelle instrumenter. Her har du mulighet til å
komme i dybden i hvordan denne kunstformen fortsatt
er så levende og hvordan de fortsetter med å holde den i
live, generasjon etter generasjon.

Dere drar videre til Hanoi for å nå flyet til Hue som går kl.
19.00. Når dere ankommer Phu Bai flyplassen kl. 20.15,
møtes dere med deres nye guide og drar inn til hotellet i
Hue.

Azerai La Residence Hue Hotel & Spa

Azerai La Residence er et fortryllende hotell i art-deco
stil som ligger rett ved Perfume River, og hotellet kan by
på sin franske koloniale arv på mange subtile og
sjarmerende måter.

Måltider inkludert: Frokost
Overnatting: AZERAI - La Residence Hue Hotel & Spa /
Superior garden view
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Dag 12: Hue
Nyt frokosten og formiddagen. Dagens planlagte
aktivitet starter ikke før kl 14, så dere har god til å enten
slappe godt av og fordøye inntrykk, eller ta turen ut i
byen og føle på atmosfæren.

Utflukt: Bytur rundt i sykkelvogn - citadellet til
Thien Mu - Kl. 14.00

Hue var hovedstaden i keiserriket Nguyen Lords, et
føydalt dynasti som regjerte fra det 17. til det 19.
århundre. Men sine flotte keiserlige gravkammer, gamle
pagoder og restene av Citadellet, har byen beholdt sin
kongelige sjarm. Dere starer deres sykkeltur med å
krysse «the Perfume River» på Trang Tien broen. Dere vil
så sykle langs det velkjente Dong Ba Markedet og følge
en gren av parfyme elva, til et område omkring citadellet,
med gamle sjarmerende hus som har vært bosatt i
generasjoner.

Mens dere nyter turen i sykkelvognen, kan dere følge
med på alt av liv og aktiviteter i gatene, og du er
komfortabelt med på det hele. Etter sykkelturen, vil dere
spasere til The Imperial Citadel fra the Noon Gate, og her
kan du ta inn det mektige synet av vakker arkitektur og
bugnende hager mens guiden din forteller om historiske
hendelser og intriger på den kongelige gårdsplassen.

Til tross for at stedet har vært bombet utallige ganger, er

det noen utrolig godt velbevarte seksjoner, samt deler
som er blitt restaurert. Derfra vil sjåføren hente dere og
ta dere med for å besøke Thien Mu Pagoda, Hue's best
bevarte religiøse monument. Bygd på 1600-tallet, og
regnet som Huè's uoffisielle kjennetegn, er dette
åttekantete tårnet over 7 etasjer på elvebredden et
virkelig et skue! Hver av de 7 etasjene er dedikert til en
særlig buddha, men tårnet er også kjent for munken som
satte fyr på seg selv i protest mot Ngo Dinh Diems
undertrykkende styre i daværende Sør-Vietnam på 1960
tallet. Munkens bil, som han etterlot foran pagoden, står
her som et minnesmerke.

Turens varighet: 3,5 timer

Etter en innholdsrik tur er dere tilbake på hotellet i
17.30-18 tiden, og har resten av kvelden til å gjøre hva
dere vil. Vi kan også tilby følgende alternative utflukt.

Alternativ utflukt: Et måltid servert i det
tidligere hjemmet til prinsesse Ngoc Son - kl.
19.00

Prinsesse Ngoc Son var datter av keiser Dong Kahn, og
den gang hun ble gift ga faren henne dette stykke jord for
å bygge sin residens på. I dag er det et av de
«hagehusene» som er best bevart i sin originale form.
Huset er klassisk oppbygd med tre etasjer og to fløyer.
Høydepunktet er uten tvil en liten kunstig hage laget av
sten. Dagens nåværende eier har også en fascinerende
samling av små gjenstander og minner fra fortidens
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keiserdømme. Nyt et godt måltid av Hue's spesialiteter
forberedt av en familie boende i et tradisjonelt, gammelt
hus.

Utfluktens varighet: 1,5 timer
Stedets plassering: 20 minutters kjøretur fra sentrum.

Måltider inkludert: Frokost
Overnatting: AZERAI - La Residence Hue Hotel & Spa /
Superior garden view

Dag 13: Hue - Hoi An,
Vietnam
Etter en god frokost på hotellet, venter nå en dag med
mange lekre godbiter.

Utflukt: Tradisjonell Hue-kulinarisk
prøvesmaking - Kl. 10.00

Hue er ikke kun kjent for sin lange og rike historie, men
den tradisjonelle og varierte matkulturen. I dag har du
muligheten til å fordype deg i matkulturen med en
interessant kulinarisk prøvesmaking-tur rundt i Hue.

Første stopp blir i butikken Me Xung hvor de selger
søtsaker. Me Xung er den perfekte kombinasjonen av
sesam, knuste peanøtter og håndlaget malt, og er en av

favorittdessertene i Hue. Turen går videre til Ba Do's
House hvor du får lov til å lære å lage noen av Hue's
spesialiteter som «banh bot beo» (en liten dampkokt
riskake), «banh nam» (dampkokt riskake i bananblad),
«banh bot loc» (gjennomsiktig reke- og svinedumpling).
Nyt disse rettene, mens du slår av en prat med den lokale
kokken.

Avslutt dagen med en te-smaking, hvor du får prøve Hue
Royal Tea, som i utgangspunktet kun var forbeholdt de
kongelige, men har siden blitt en av landets mest
populære te-sort. Teen inneholder en stor variasjon av
urter og smaker som: artisjokk, krysantemum, søtgress,
kudzu, ginseng, eple, lakris, jasmin, med mer. Her vil du få
et foredrag om fordelene med å drikke royal tea, og du
kommer til å lære hvordan du koker deg en kopp te, før
du returnerer til hotellet.

Utfluktens varighet: 3,5 time
Bemerk: etter turen vil du bli transportert fra hotellet i
Hue til et hotell i Hoi An (med guide). Alminnelig
innsjekking er kl. 14.00, tidligere innsjekking er IKKE en
del av programmet.

Boutique Hoi An Resort

Boutique Hoi An Resort er et lekkert resort omringet av
tropiske hager og med beliggenhet rett ved stranden. Det
er det perfekte resortet for privatliv og avslapping.
Deluxe rommet består av egen balkong og er innredet i
moderne og flott design. På hotellet har de
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svømmebasseng, spa og man får servert nydelig mat.

Måltider inkludert: Frokost og lunsj
Overnatting: Boutique Hoi An Resort / Deluxe

Dag 14: Hoi An
I dag er det ikke noe fast program, og dere kan velge å
nyte en avslappende dag på hotellet eller stranden, eller
ta turen inn til Hoi An og kjenne på atmosfæren. Dere har
også mulighet til å kjøpe en tilleggutflukt som i dag er en
halvdags gåtur med guide i Hoi An.

Alternativ utflukt: Vandretur i Hoi An

Mellom det 15. og 19. århundre var Hoi An kjent som
Faifo, og var en viktig handelsport. Det tiltrakk seg
kinesiske, japanske, nederlandske, portugisiske og
spanske skip. I dag er denne verdensarvbyen mest kjent
for sin velbevarte arkitektur, gågater og dets
karakteristiske lokale kjøkken, noe som gir alle
besøkende et innblikk i byens historie og fortid.

Hoi An's smale gater er ideelt for en guidet gåtur, hvor du
kan få med deg de mest pittoreske stedene som: «the old
merchant house» som har innflytelse fra kinesisk,
japansk og vietnamesisk arkitektur. Den 400 år
overbygde japanske broen, som opprinnelig var et
bindepunkt mellom det japanske og det kinesiske

samfunn. «The Assembly Hall of the Chaozhuo Chinese
Congregation» med dets intrikate treskjæringer. Og ikke
minst det fargerike markedet med boder, hvor du blant
annet kan kjøpe vakre silkestoff som kan skreddersys til
deg i løpet av en dag eller to.

Mulighet for avreise: Morgen eller ettermiddag
Foreslåtte avgangstider: kl. 09.00 og kl. 14.00
Utfluktens varighet: 2 timer

Måltider inkludert: Frokost
Overnatting: Boutique Hoi An Resort /Deluxe

Dag 15: Hoi An
I dag er det nok en dag til å gjøre det dere har mest lyst
til. Fordøy alt av inntrykk med en avslappende dag på
stranden ved hotellet, eller ta turen inn til Hoi An igjen.
En av de mange attraksjonene som virkelig er verdt å få
med seg er det utsøkte kjøkkenet som har utviklet seg
over tiden. Om du ønsker å dykke dypere i denne
fantastiske matkulturen, tilbyr vi en alternativ utflukt
hvor det fokuseres på råvarer og matlaging. En opplagt
mulighet for å lære mer om det asiatiske kjøkken, spesielt
for dem som ønsker å lære seg å tilberede asiatiske
retter.

Alternativ utflukt: Join-in hagetur og Red
Bridge matlagingsklasse
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Dere blir møtt med en tidlig velkomstdrink og får
programoversikten på Hai Cafe. Herfra kjører dere til Tra
Que Vegetable Village for å observere de lokale bøndene
drive organisk jordbruk, med hjelp av tradisjonelle
metoder.

Den fruktbare jorda er med på å gi grønnsakene og
urtene som vokser her, utrolig god og rik smak, noe av
den beste i Hoi An. Her kan du plukke koriander og
vietnamesisk mynte, som du kommer til å bruke i
matlagingen senere på dagen. Dere vil også besøke et
lokalt hus og få en deilig urtete. Dere vil så bli
transportert til «the Red Bridge Cooking School», hvor
dere får anledning til å friske dere opp innen
matlagingsklassen.

Følg instruksene til kokken som vil vise deg tradisjonelle
måter å tilberede tradisjonell vietnamesisk mat fra
bunnen av. Her får dere utlevert friske råvarer og
tradisjonelle redskaper som dere skal bruke for å lage 4
populære retter, inkludert Vietnams nasjonalrett,
nuddelsuppen «Pho». Etter timen får dere anledning til å
nyte den deilige maten dere har forberedt. Dere vil så
stige om bord på en lokal båt som tar dere med langs Thu
Bon-elven tilbake til det sentrale Hoi An.

Foreslått avgangstid: kl. 08.00
Varighet utflukt: 7 timer
Kapasitet: 8 stk.

Måltider inkludert: Frokost
Overnatting: Boutique Hoi An Resort / Deluxe

Dag 16: Hoi An - Da Nang,
Vietnam
Nyt den siste frokosten og morgenen på hotellet, innen
det er tid til å dra ut til den internasjonale flyplassen i
Danang.

Et 15 dagers fantastisk eventyr i Indokina er ved å
rundes av, og du kan nyte og fordøye de mange inntrykk,
opplevelser og kulinariske gleder du har hatt på denne
turen. Det er transport fra hotellet ut på dagen til
flyplassen og dere vender nesen hjem.

Måltider inkludert: Frokost

Dag 17: Ankomst Norge
Dere lander i Norge i løpet av dagen.
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Reiseperiode 01. august - 08. desember  - Pris per person når 2 reiser sammen

Fra kr
32 998,00 NOK

Reiseperiode 09. desember - 31. desember  - Pris per person når 2 reiser sammen

Fra kr
35 448,00 NOK

Reiseperiode 01. januar - 22. juni  - Pris per person når 2 reiser sammen

Fra kr
35 998,00 NOK

Reiseperiode 23. juni - 31. juli  - Pris per person når 2 reiser sammen

Fra kr
34 798,00 NOK

Reiseperiode 01. august - 08. desember  - Pris per person når 4 reiser sammen

Fra kr
32 998,00 NOK

Reiseperiode 09. desember - 31. desember  - Pris per person når 4 reiser sammen

Fra kr
33 548,00 NOK

Reiseperiode 01. januar - 22. juni  - Pris per person når 4 reiser sammen

Fra kr
33 898,00 NOK

Reiseperiode 23. juni - 31. juli  - Pris per person når 4 reiser sammen

Fra kr
32 898,00 NOK

Reiseperiode 01. august - 08. desember  - Pris per person når 6 reiser sammen

Fra kr
31 098,00 NOK
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Reiseperiode 09. desember - 31. desember  - Pris per person når 6 reiser sammen

Fra kr
31 648,00 NOK

Reiseperiode 01. januar - 22. juni  - Pris per person når 6 reiser sammen

Fra kr
31 798,00 NOK

Reiseperiode 23. juni - 31. juli  - Pris per person når 6 reiser sammen

Fra kr
30 998,00 NOK

Valgfrie aktiviteter og utflukter:

Dag 3: 19:30 DINNER WITH APSARA DANCE PERFORMANCE (Angkor Village Apsara Theatre)
Pris ved 2 personer: kr. 340,-
Pris ved 4 personer: kr. 325,-
Pris ved 6 personer: kr. 300,-

Dag 4: 13:00 ANGKOR NATIONAL MUSEUM
Pris ved 2 personer: kr. 310,-
Pris ved 4 personer: kr. 225,-
Pris ved 6 personer: kr. 195,-

Dag 6: LUANG PRABANG HALF DAY TOUR TO KUANG SI WATERFALL
Pris ved 2 personer: kr. 675,-
Pris ved 4 personer: kr. 450,-
Pris ved 6 personer: kr. 400,-

Dag 9: HANOI WATER PUPPET SHOW
Pris ved 2 personer: kr. 215,-
Pris ved 4 personer: kr. 180,-
Pris ved 6 personer: kr. 150,-

Dag 12: A MEAL HOSTED AT FORMER HOME OF PRINCESS NGOC SON
Pris ved 2 personer: kr. 925,-
Pris ved 4 personer: kr. 650,-
Pris ved 6 personer: kr. 575,-

Dag 14: HALF DAY HOI AN WALKING TOUR
Pris ved 2 personer: kr. 250,-
Pris ved 4 personer: kr. 175,-
Pris ved 6 personer: kr. 140,-

Dag 15: JOIN-IN OR PRIVATE GARDEN TOUR & RED BRIDGE COOKING CLASS

Join inn priser:
Pris ved 2 personer: kr. 895,-
Pris ved 4 personer: kr. 770,-
Pris ved 6 personer: kr. 720,-
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Private priser:
Pris ved 2 personer: kr. 1700,-
Pris ved 4 personer: kr. 900,-
Pris ved 6 personer: kr. 720,-



Hva er inkludert i prisen?
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Bestill din
neste reise
Få personlig rådgivning fra våre
reiseeksperter som har mange
års erfaring og kjennskap til våre
destinasjoner

Ring 23 10 23 80

                Bestill                

Fly Norge - Siem Reap / Da Nang - Norge inkl.
skatter og avgifter

14 netter på hotell

Måltider i henhold til programmet: 17 frokoster, 4
lunsj og 3 middager

Transport mellom alle destinasjoner og aktiviteter

Reiseforsikring

Valgfrie utflukter

Øvrige entréer

Visum til Kambodsja og Laos

Vaksiner (Ta kontakt med din fastlege)

tel:23102380
https://www.benns.no/asia/indokinas-hoydepunkter-67329?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/asia/indokinas-hoydepunkter-67329%3E

