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En fantastisk reise fra nord til sør i fantastiske Vietnam.
Opplevelsesrike perler venter, hvor du virkelig får landets
kontrastrike historie og kultur under huden. Det er umulig å ikke
legge merke til Frankrikes preg på landets kultur, arkitektur og
gastronomi, selv om landets keiserlige dynastier ikke har lagt
franskmennene bak seg.
Reisen starter i Hanoi i nord, hvor opplevelsene krydres med et
cruise i unike Halong Bay. Deretter skal dere til keiserbyen Hué
og sjarmerende Hoi An før reisen avsluttes i den travle Ho Chi
Minh-byen (Saigon) i sør, med en avstikker inn i Mekongdeltaet.
I Hoi An har du litt ekstra tid for å utforske byen, men også til å
slappe av. Hele reisen kompletteres av hyggelig overnatting hele
veien fra nord til sør gjennom Vietnams høydepunkter. Gled deg
til et ekte eventyr i den fortryllende og eksotiske verdenen i
Sørøst-Asia.

Gå rundt i Hanois franske kvarter

Besøk Halong Bays' unike natur

Kjenn på Hués keiserlige stemning

Sjarmerende Hoi Ans' intime atmosfære

Kom tett på Mekongdeltaets frodighet og
sjarmerende liv

Opplev Ho Chi Minh-byen (Saigon) inkl. Cu Chi
tunnelene



Dagsprogram
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Dag 1: Avreise fra Norge
Dere reiser fra Oslo mot Hanoi, med en liten
mellomlanding på veien. Her er det bare å sette seg godt
til rette, nyte flyturen og alt av flyets fasiliteter på vei
mot Hanoi, Vietnam.

Måltider inkludert: Mat på flyet

Dag 2: Ankomst Hanoi,
Vietnam | "Hanoi Streets
after Dark" - tilleggskjøp
Dere ankommer Hanoi. Etter at innreiseformalitetene er
over og bagasjen er mottatt, er det transport direkte til
hotellet i Hanoi, La Siesta Classic, sentralt plassert i
Hanois gamle bydel nær Hoan Kiem-sjøen. Fremme på
hotellet er det innsjekking før resten av dagen er på

egenhånd. Denne kvelden er det mulig å delta i en
aktivitet som tar deg rundt i Hanois gamle gater med en
smakebit av byens kulinariske gatekjøkken. Denne
aktiviteten er IKKE inkludert i prisen og må derfor kjøpes
separat.

TILLEGGSKJØP: Omvisning i Nord-Vietnams
kulinariske verden med bloggerguide

Bli med på en street food tour gjennom Hanois beste
kulinariske opplevelser med matbloggeren Mr. Van Cong
Tu. Med en enorm lidenskap for mat og kultur har han
blogget om Vietnams kulinariske underverker siden
2015.

På turen i dag rusler du først gjennom Thanh
Ha-markedet. Underveis smaker du på lokale
delikatesser og hører Mr. Van Cong Tu fortelle om stolte
vietnamesiske tradisjoner. Dette markedet er essensen
av vietnamesisk kultur med lydene og smakene fra Hanoi
som undertoner.

Neste stopp er Dong Xuan-markedet hvor aromaene og

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


Tran Quoc Pagoda i Hanoi
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de tørkede krydderne står i kø. Her venter flere lokale
delikatesser, som f.eks. delikatesser som pho tiu
(nudelsuppe) og bun dau (vietnamesisk 'tapas' med
nudler, tofu osv.).

Turen fortsetter til "food alley", Hang Than Street, Hang
Cot Street og Phung Hung Street, som alle tilbyr
tradisjonelle butikker og matboder som gir et autentisk
innblikk i vietnamesisk kultur. Du avslutter til slutt med
en velfortjent hvil på Old Quarters mest besøkte (og også
minste) kaffebar.

Turen varer i 3 timer og skjer på ettermiddagen

Måltider inkludert: Mat på flyet
Overnatting: Hanoi La Siesta Classic i Deluxe rom

Dag 3: Hanoi | To
halvdagsturer: Byrundtur
og Water Puppet Show
Nyt frokosten på hotellet. Etterpå venter den første av
dagens to planlagte utflukter. Du skal først på en
3-timers tur til Hanoi, hvor flere av byens store
attraksjoner skal besøkes. Hanoi er en svært fasinerende
by med sitt sterkt kontrastfulle uttrykk mellom
tradisjonell vietnamesisk og østlig arkitektur og den
franske koloniarkitekturen, som ble grunnlagt i perioden

1882 - 1945. Byen har i grunn ikke endret seg mye siden
den franske kolonitiden, men byen er sjarmerende og
kalles ofte for Østens Paris, noe som antyder det franske
preget. Dette kan sees spesielt med de vakre,
okerfargede kolonibygningene, de brede trekantede
bulevardene og de naturskjønne innsjøene.

Halvdags byrundtur i historiske Hanoi - varighet 3
timer

Hva vil vel være mer opplagt enn å begynne ved
nasjonalhelten, og den tidligere presidenten, Ho Chi
Minhs mausoleum? Onkel Ho, som han også ble kalt,
kjempet for Vietnams uavhengighet mot stormaktene og
ligger i dag balsamert i en glassarkofag for offentlig
beskuelse og beundring. Herfra skal dere videre til den
fredelige hagen med Ho Chi Minhs beskjedne styltehus
der han bodde til sin død i 1969. Noen av eiendelene
hans er utstilt og besøkende kan også se soverommet
hans. Det er også i nærheten du finner
"One-Pillar-Pagoda", som ble bygget i år 1049 og er en av
byens mest kjente pagoder. I tllegg til alt dette, kan du
velge å besøke et av disse stedene:

The Fine Arts Museum - ligger i to gamle franske
kolonibygninger
Etnologisk museum - opplev en omfattende
kolleksjon av tradisjonelle folkedrakter og
gjenstander fra Vietnams 54 minoritetsgrupper
The Hoa Lo Prison (Hanoi Hilton) - i perioden
1896-1954 ble stedet brukt av franskmenn til å



Det imponerende 7-etasjers tårnet Thien Mu Pagoda i Hue
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fengsle vietnamesiske politiske fanger, før det
huset amerikanske krigsfanger. Det er kun en del
av fengslet som består i dag, og det som er framvist
er sett med vietnamesiske øyne og fra deres
perspektiv

Når rundturen er over har dere frem til kl. 17.00, da
neste utflukt starter, å utforske Hanoi på egen hånd. Her
kan vi 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, bygget 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 kolonihotellet, Metropolitan, nært
operaen

Resten av kvelden er på egen hånd, så enten du vil slappe
av på hotellet eller utforske gatene videre i Hanoi, er det
opp til dere. Det er verdt å bemerke seg at trafikken
virker utrolig kaotisk ved første øyekast. Men vit at det
er et system i kaoset, så biler, motorsykler og andre
kjøretøy glir galant 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.

Ettermiddagsutflukt: Water Puppet Show - en unik
opplevelse på 1 time

Her venter en unik opplevelse, nemlig en
vanndukkeforestilling. Det er sagt å stamme fra de
oversvømte rismarkene i Red River Delta, og er en unik
Nord-Vietnamesisk kunstform. 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
scenene. Teateret er basert på Vietnamesisk Folklore.

Middag

Denne kvelden blir det arrangert middag på en herlig
restaurant, Ly Club. Restauranten er en attraksjon i seg
selv med sin innredning, hvor gammelt møter nytt med
moderne møbler og elegant stil, ellers kontrastert med
antikke takvifter, franske skodder for vinduene og
servitører i 'vintage' uniformer. Kokken her serverer
tradisjonell vietnamesisk mat med en moderne vri, og
alle rettene er meget vakkert presentert. En nydelig
opplevelse.



Vakre silkelanterner

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

Aktiviteter inkludert: Halvdagstur i Hanoi og Hanoi
Water Puppet Show samt middag
Måltider inkludert: Frokost og middag
Overnatting: Hanoi La Siesta Classic i Deluxe rom

Dag 4: Hanoi - Halong Bay
- Cruise i Halong Bay
Nyt frokost på hotellet, sjekk ut og vær klar når guiden
henter deg på hotellet. Du forlater Hanoi og kjører mot
berømte Halong Bay, et UNESCO-beskyttet område på
grunn av den unike skjærgården med hundrevis av
kalksteinsklipper som stikker opp av havet som grønne
fjelltopper. Her vil du nyte et fantastisk cruise de neste
tre dagene.

Ved ankomst til Halong Bay er det umiddelbar
ombordstigning på den nydelige Bhaya Cruise-båten.
Skipet seiler rolig fra kysten, og lunsjen serveres. Vi seiler
mot den sørøstlige delen av Halong Bay, hvor første
stopp gjøres ved den store Tien Ong-hulen. Mer enn
1000 m2 steingrotte med fantastiske stalagmitter og
dryppsteiner. Grotten regnes også som en av Vietnams
vakreste og er også et arkeologisk sted. Tilbake på båten
er det tid for en kald drink på dekk. Barens Happy Hour
er åpen med et 2-for-1-tilbud. På skipet vil det være flere
aktiviteter som du kan være med på, bl.a. fruktutskjæring
og 'Master Chef'. Det er alltid en overraskelse for
vinneren av Master Chef-konkurransen. Nyt

solnedgangen fra dekk mens skipet ankrer for natten.
Snart er det tid for kveldens middag som du kan glede
deg til. Avslutt en fantastisk dag med en "night cab" på
dekk.

Bhaya Classic
Bhaya Classic er en vakker og koselig båt med 20 lugarer.
Lugarene er virkelig nydelige med trevegger og gode
senger, og her er det både eget bad, air condition, minibar
og store vinduer, hvor du kan nyte utsikten over den
kjente bukten. Kan det bli bedre? Båten har to ulike
spiseområder, hvor du får skikkelig deilig mat, og en
solterrasse som inviterer til avslapning og soling. Du bør
definitivt også prøve en massasje i spaet - det er bare
fantastisk! Du har også tilgang til wifi, så du kan gå på
nett gratis, selv om det ikke alltid er den beste
tilkoblingen. Nyt den herlige opplevelsen av å seile i
Halong Bay om bord en så fantastisk båt.

Halong Bay
Ved munningen av Red River, en av Vietnams mange
elver, ligger Halong Bay, en bukt ca. 150 km øst for
Hanoi. Området består av 1500 større og mindre
kalksteinsøyer, som hovedsakelig er frodige og grønne i
fantastiske former. På flere av øyene finnes det også
grotter som lett kan besøkes. Området ble utpekt av
UNESCO (i 1994) som et verdensnaturarvsted, noe som
er 100 % forståelig. Ifølge legenden ble de mange øyene i
bukten kastet i det smaragdgrønne vannet av drager
sendt fra gudene for å beskytte Vietnam mot
invaderende fiender. Bukten er den desidert største
naturlige attraksjonen i Vietnam, og med god grunn.



Khai Dinh graven, Hue
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Aktivitet inkludert: Cruise i den sørøstlige delen av
Halong Bay
Måltider inkludert: Frokost, lunsj og middag
Overnatting: Bhaya Cruise/Bhaya Classic

Dag 5: Halong Bay | Cruise
Du står grytidlig opp for å se den flotte soloppgangen og
bli gjerne med på en grunnleggende Tai Chi
demonstrasjon på soldekket. Så er det bare å nyte en
deilig frokost og en god kopp kaffe eller te, mens du gjør
deg klar for nok en opplevelsesrik dag.

Du seiler mot Hang Trai Island hvor du vil skifte til en
mindre båt kalt Bhaya Spirit for dagens andre aktivitet.
Her vil deru seile forbi Ang Du området, Hang Du, Kong
Skull Island, før du er fremme ved Coc Cheo Islet
området. Her vil det være mulig å padle rundt i kajakk
eller ta en forfriskende dukkert og nyte dette vakre
området som er mer privat og har mindre turister.

Tilbake på Bhaya Spirit, seiler du videre forbi Ho Ba
Ham-området, Ba Men Temple, But Island og Me Cung
Cave og mot en flytende perleoppdretter, hvor en
autentisk vietnamesisk lunsj venter. Her vil du også lære
mer om hvordan man dyrker frem perler og hvordan
denne oppdrettsnæringen holder liv i de lokale i Halong
Bay området.

Du vender tilbake til Bhaya Cruise båten hvor happy

hour, middag og avslapning står på programmet. Nyt
kvelden og fordøy de mange inntrykkene dagen har bydd
på. Vil du ha litt mer aktivitet kan du delta på kveldens
aktivitet: Blekksprutfiske.

Aktiviteter inkludert: Cruise i den sørøstlige delen av
Halong Bay, Tai Chi på dekket, dagsbåttur
Måltider inkludert: Frokost, lunsj og middag
Overnatting: Bhaya Cruise/Bhaya Classic

Dag 6: Halong Bay - Hanoi
- Hué
Stå opp tidlig og nyt soloppgangen over Halong Bay,
gjerne med en kopp kaffe eller te i hånden. Etter en Tai
Chi-demo på dekk, der du er velkommen til å delta,
venter en lett frokost. Skipet løfter anker og seiler mot
Cua Van, en flytende landsby som er en virkelig unik
opplevelse og kåret av media som et av de mest
sjarmerende stedene i verden. Du har god tid til å gå
rundt og oppleve landsbyen, alternativt ta en kajakk og
seile rundt i området til den flytende landsbyen. En helt
annen, tilstedeværende opplevelse.

Om bord i båten igjen venter en liten brunsj, mens båten
beveger seg mot fastlandet igjen. Sent på morgenen
legger du til kai ved kysten, og det er umiddelbar
transport fra Halong Bay tilbake til Hanoi for flyturen til
Hué. Husk å sjekke at du har tatt med alt fra lugaren på



Havnen i Hoi An
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båten.

Midt på ettermiddagen er det fly fra Hanoi til den gamle
keiserbyen Hué. I Hué blir du hentet på flyplassen og
kjørt direkte til hotellet ditt, som ligger sentralt i byen
med utsikt over Hué-citadellet og det gamle
keiserpalasset.

Resten av dagen er på egenhånd, men vi kan foreslå en
spesiell gastronomisk opplevelse denne kvelden.

TILLEGGSKJØP: Et måltid servert hjemme hos tidligere
prinsesse Ngoc Son
Prinsesse Ngoc Son var datter av keiser Dong Khanh, og
da hun giftet seg, ga faren henne litt land for å bygge et
hjem. I dag er det et av de best bevarte 'hagehusene' i
landet og fremstår stort sett uendret frem til i dag. Huset
fremstår i en klassisk struktur med tre etasjer og 2 fløyer.
Høydepunktet i huset er den lille, kunstige steinhagen.
Den nåværende eieren har en fasinerende samling av
gjenstander og andre minner fra keisertiden. Du får
servert et måltid bestående av tradisjonelle retter fra
Hué tilberedt av familien her i deres historiske hjem.
Boligen er stor med mer enn 2000 m2 og ligger øst for
Citadellet i Hué. Varighet: Cirka 1,5 time. Det er cirka 20
minutter kjøretur fra Hué sentrum.

Aktiviteter inkludert: Cruise i den sørøslige delen av
Halong Bay, Tai Chi på dekket
Måltider inkludert: Brunsj
Overnatting: Azerai La Residence Hué Hotel & Spa

Dag 7: Hué - Hoi An | To
utflukter i Hué
Nyt frokosten på hotellet. Denne formiddagen er det
arrangert en bytur, dels til keiserpalasset og dels til en av
to muligheter for å besøke de fantastiske keisergravene
(7 totalt) som ligger like utenfor Hué. Du starter ved
citadellet og middagsporten, den mest kjente og mest
fotograferte delen av palasset. Neste gang er til fots for å
utforske palasset og nyte den vakre arkitekturen og de
vakre hagene generelt, mens guiden forklarer i detalj
hvordan livet i palasset var den gang og hvilke intriger
som regjerte. Mange steder vil Citadellet trolig være
under skånsom restaurering, men det er likevel en en
flott opplevelse. Etter dette går det videre til enten Tu
Duc Royal Tomb eller Khai Dinh Royal Tomb.

Tu Duc Royal Tomb
Denne graven er sannsynligvis den mest imponerende av
de syv kjente keiserlige mausoleene. Dette mausoleet ble
bygget av keiser Tu Duc i perioden 1864 - 1867.
Interessant nok hadde keiser Tu Duc 104 koner og
utallige hustruer, men etterlot seg ingen arvinger. Det er
en grav i området, men ingen vet nøyaktig hvor Tu Duc er
gravlagt, ettersom de 200 menneskene som var vitne til
og deltok i begravelsen ble halshugget for å holde på
hemmeligheten om hvor keiseren var.

Khai Dinh Royal Tomb
Selv om denne graven ikke er den største, er
utsmykningen til gjengjeld flott. Keiser Khai Dinh var mer
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av den pompøse typen, og arkitekturen til graven er et
ekte utstyr, med elementer fra både østlig og vestlig stil.
Blant annet. kan du se landets største drager som leder
veien opp til gravstedet. Legg merke til kontrasten
mellom mausoleets mørke betongutside og det fargerike,
mosaikkledde interiøret.

Turens varighet er ca. 3,5 t.

Etter denne vakre opplevelsen venter et mer åndelig
besøk til den 400 år gamle Sac Tu Khanh Long-pagoden
og få innsiktene til buddhistiske nonne Nun Tinh Tam i
dagliglivet her. Et sjelfullt innblikk i en buddhistisk
nonnes tro og overbevisning og daglige aktiviteter.
Buddhister tror på liv etter døden og lever bl.a. helt
vegetarisk for å redusere karma fra tidligere liv. I tillegg
til innsikten i det grunnleggende formålet med å følge
Buddhas lære, vil du få mulighet til å gå rundt i området,
snakke med nonnene på stedet og delta i et vegetarisk
måltid, hvor du bl.a. hører om ingrediensene som
vanligvis brukes til måltider. Et veldig interessant og
tankevekkende besøk.

Varighet ca. 1,5 t.

På ettermiddagen er det på tide å forlate Hué og begynne
kjøreturen sørover mot den sjarmerende og pittoreske
UNESCO-byen Hoi An. Turen går gjennom et fjellområde
og over Hai Van-passet - «Pass of the Clouds» - et av de
vakreste passene i Sørøst-Asia. Fortsett mot Hoi An
langs svingete veier som snor seg inn og ut av de blå
lagunene langs kysten til Sørkinahavet. Du blir kjørt

direkte til ditt nydelige hotell, som ligger rett ved Cua
Dai-stranden, ikke langt fra Hoi An litt lenger inn i landet.

Aktiviteter inkludert: 2x halvdagsutflukter: Byrundtur i
Hué og én dag i en buddhistisk nonnes liv
Måltider inkludert: Frokost og lunsj
Overnatting: Boutique Hoi An Resort

Dag 8: Hoi An | Vandretur i
Hoi An
Nyt frokost på hotellet før det er på tide å dra til Hoi An,
hvor en hyggelig guidet tur rundt i den fasinerende byen
har blitt arrangert denne morgenen.

Gåtur i Hoi An, 2 timer med avgang om morgenen
Mellom 1400- og 1800-tallet var Hoi An, den gang kalt
'Faifo', en veldig rik handelsby som tiltrakk seg skip fra
hele verden, inkludert kinesiske, japanske, nederlandske,
portugisiske og spanske skip. I dag er den
UNESCO-vernede verdensarvbyen anerkjent for sin
utrolig godt bevarte arkitektur, sine fotgjengervennlige
gater (ingen biler) og sitt helt distinkte kjøkken, som i alle
dimensjoner gir sine gjester et sterkt inntrykk av tiden
den gang. Hoi An er på alle måter en levende museumsby
som bare kan imponere.

Byens trange gater og smug er ideelle for en spasertur
rundt til sine mange, stemningsfulle severdigheter som

/asia/vietnam/boutique-hoi-an-resort
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f.eks:

Den gamle handelsgården med en fantastisk
eklektisk arkitektur fra Kina, Japan og Vietnam
Den mer enn 400 år gamle japanske broen, bygget
av japanerne på slutten av 1500-tallet for å
forbinde dem med Chinatown på den andre siden
av bekken
Forsamlingshuset med de fantastiske
treskjæringene
Det fargerike markedet med boder med alt godt
lokalt håndverk inkludert vakker silke

Men byens største aktivum er selve byen, med den
stemningen og atmosfæren som generelt regjerer i den
store labyrinten av trange gater og smug. Mange hus er
innredet som restaurant, bar, kafé m.m. En fin vandretur,
som nærmest kan betraktes som en introduksjon til byen
for videre opplevelser på egenhånd.

Aktiviteter inkludert: Byrundtur i Hoi An
Måltider inkludert: Frokost
Overnatting: Boutique Hoi An Resort

Dag 9: Hoi An | Organisk
gårdsbesøk og cooking
class
Nyt frokosten på hotellet. Denne formiddagen er det
igjen aktivitet på programmet med besøk på en økologisk
gård inkl. matlaging på det vietnamesiske kjøkkenet.

Økologisk gårdsbesøk og matlagingskurs
Høylandet til Hoi An består av en tett jungel av
"vannkokospalmer" og brede rismarker. Du skal besøke
Cam Thanh Village, og det var her mange sivile og
soldater gjemte seg under Vietnamkrigen. Området er i
dag et enormt matkammer og leverer alt fra forskjellig
fisk, til grønnsaker og ikke minst ris. Mange landsbyer er i
stand til å levere økologiske råvarer; noe som er veldig
viktig i landsbyen du nå skal besøke: Cam Thanh Village.

Du ankommer landsbyen på den mest idylliske måten du
kan tenke deg. Nemlig ved å seile gjennom den tette
kokospalmeskogen i en tradisjonell rund 'bambuskurv'.
Etter å ha ankommet byen får du en rask introduksjon til
landsbyen og området, før det er på tide å skitne til
hendene i landsbyhagene med lokalbefolkningen. Du kan
låne et forkle av lokalbefolkningen. Du vil lære mer om
dyrking av økologisk mat før du skal høste råvarene som
skal brukes i matlagingskurset.

Nok en kort tur i bambusbåten tar deg til en restaurant
ved elven, hvor det er en meget vakker utsikt over
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rismarkene. Her nyter du en velkomstdrink og kan delta i
tradisjonelle vietnamesiske spill som f.eks balansegang
på en bambusbro, knuse gryter osv., før det er tid for
matlagingskurs. Rettene du lager nyter du etterpå på
restauranten. Du kan forvente følgende meny:

Sprø aubergineruller med kjøtt *
Moringasalat med reker*
Grillet basafisk i bananblader*
'Stir-fried' blandede grønnsaker
'Stir-fried' kylling med hvitløk
Ris
Hjemmelaget yoghurt

Denne turen varer i ca. 4,5 time, deretter blir du kjørt
tilbake til hotellet ditt. Resten av dagen er på egenhånd.

Aktiviteter: Organisk gårdsbesøk og cooking class
Måltider inkludert: Frokost og lunsj
Overnatting: Boutique Hoi An Resort

Dag 10-11: Hoi An
Nå er det tid for å utforske og nyte byen og området enda
mer på egenhånd. Det blir også tid til å nyte det vakre
feriestedet, hvor du også kan la deg skjemme bort i spa.
Feriestedet ligger i et trivelig nærområde og går helt ned
til stranden.

Vi kan også arrangere ulike aktiviteter for deg. Du kan for
eksempel lære å lage de vakre silkelampene som du ser
overalt i Vietnam og spesielt i Hoi An.

Måltider inkludert: Frokost
Overnatting: Botique Hoi An Resort

Dag 12: Hoi An - Da Nang -
Can Tho
Nyt frokost på hotellet. Deretter er det transport til
flyplassen i Da Nang, hvor du flyr til Can Tho. Når du
ankommer flyplassen på Can Tho, arrangeres transport
til hotellet i Can Tho. Resten av kvelden er på egenhånd.
Nyt kvelden på hotellet.

Mekongdeltaet
Mekongdeltaet regnes som det største av Vietnams to
riskamre hvor man i motsetning til det subtropiske
klimaet i Nord, kan høste ris tre ganger i året i det sørlige
tropiske klimaet. Bare i Mekongdeltaet produseres det
mer ris enn i Korea og Japan til sammen, noe som sier
noe om arbeidsmengden og det store arealet som kreves.

Deltaet er dannet av avsetninger fra den mektige
Mekongelven, som har sitt utspring i Tibet i 5300 meters
høyde. Fra kilden slynger elven seg gjennom Kina,
Myanmar (Burma), Laos, Kambodsja og Sør-Vietnam før
den renner ut i Sørkinahavet i 4880 km senere.

/asia/vietnam/boutique-hoi-an-resort
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Mekongs vietnamesiske navn, Cuu Long, betyr "ni
drager", og refererer til de ni sideelvene som leder
Mekongelvens vannmasser ut i havet. Det frodige
Mekongdeltaet er livsnerven til 75 millioner mennesker,
og opptil en kvart milliard mennesker får maten fra
deltaet. Fiskeriet er kolossalt, og nesten hver
kvadratmeter brukes, først og fremst til risdyrking, men
også til dyrking av kokosnøtt, sukkerrør og utallige
tropiske frukter.

Can Tho
Ønsker du å oppleve lokalbefolkningen og dagliglivet på
en helt upretensiøs, avslappet og autentisk måte, så er
Can Tho stedet. Å reise rundt i Mekongdeltaet er som å
oppleve livet i nuet og følge hastigheten som Asia endrer
seg i, samtidig som du ser hvor det 'gamle' hele tiden
kolliderer med det 'nye'. Den mest kjente aktiviteten i
Can Tho er et morgenbesøk på det flytende markedet
Cai Rang. Det vil du oppleve i morgen.

Måltider inkludert: Frokost og lunsj
Overnatting: Azerai Can Tho i Garden Room

Dag 13: Can Tho |
Morgentur til Cai Rangs
flytende marked
En av de største attraksjonene i det vakre deltaområdet

er det flytende morgenmarkedet Cai Rang. Et sted som
summer intenst av liv og handel, og som rett og slett må
oppleves fordi det er essensen av Mekongdeltaet og
Vietnam. Det blir en veldig tidlig avreise fra hotellet, og
grunnen til dette er at markedet er mest spennende i de
tidlige morgentimene, når det er mest aktivitet og handel
her.

En lokal motorbåt tar deg med til markedet, hvor alt du
trenger å gjøre er og observere og trekke inn
atmosfæren og det generelt fargerike livet. Legg merke
til de høye pålene/stengene som de fleste båtene har. På
toppen av stolpen henger det eksempler på produktet de
selger. På denne måten kan folk lokkes på avstand. I
tillegg til båter som selger råvarer til videre funksjoner,
er det også nok av båter som selger forfriskninger og mat.
Etter litt tid vender du blikket mot kysten igjen for å
besøke Can Tho-museet, som rommer mer enn 5000
gjenstander og verdifulle historiske objekter fra
Mekongdeltaet. Museet gir et flott innblikk i livet i og
rundt deltaet og illustrerer hvordan ulike etniske grupper
som vietnamesere, kinesere og khmerer har kunnet leve i
relativt fredelig sameksistens opp gjennom årene.

Et svært innsiktsfullt besøk denne morgenen, på mange
måter. Tidlig lunsj på en lokal restaurant og tilbake til
hotellet. Resten av dagen er på egenhånd for å slappe av
og nyte de vakre omgivelsene på hotellet.

Aktiviteter inkludert: Besøk på Cai Rang floating market
/ byrundtur i Can Tho
Måltider inkludert: Frokost og lunsj
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Overnatting: Azerai Can Tho i Garden Room

Dag 14: Can Tho - Ben Tre -
Ho Chi Minh-byen (Saigon)
| Båttur, sykkeltur og spa
Nyt frokosten før en tidlig avreise fra ditt deilige hotell i
Can Tho. Kl. 08.00 blir du hentet på hotellet og
kjøreturen mot Ho Chi Minh City (Saigon) starter. Du
kommer først til Saigon sent på ettermiddagen, men på
veien er det flere opplevelser - også aktive - med besøk i
landsbyer i det frodige deltaet, hvor bl.a. tradisjonelt
håndverk lever i beste velgående.

Først kjører du mot området ved Ben Tre. Kjøreturen tar
ca. 2,5 time før du ankommer den sjarmerende landsbyen
An Khanh. Her vil du besøke en liten "hjemmefabrikk",
hvor den tradisjonelle retten "Sticky Rice in Banana
leaves" lages. Du vil få mulighet til å snakke med eieren
av 'fabrikken' og de andre ansatte og høre mer om
hvordan de bruker de gamle tradisjonelle metodene for å
lage den smakfulle kaken.

Den vakre kjøreturen gjennom deltaet fortsetter til en ny
landsby, Quoi Son-landsbyen. Her skal du først på en
kort fottur gjennom de frodige hagene før du kommer til
en motorbåt som tar deg med på en 30 minutters båttur
gjennom det vakre landskapet. Vel fremme ved et lokalt

verft forlater du båten for å høre mer om hvor det edle
håndverket med å lage elvebåter har blitt holdt i live i
generasjoner. Det er en tydelig lidenskap her for å holde
den årelange tradisjonen i live.

Motorbåten er erstattet med en sykkel og du skal sykle i
lett terreng gjennom små landsbyer med vakre
frukthager og "hjemmestrikkede" hjem. Snart kommer du
til en landsby, hvor du går ombord på en Sampan for å
seile rundt de trange kanalene til Mekongelven. Det
endelige målet for seilturen er et lokalt bondehus, hvor
lunsjen serveres med spesialiteter fra Mekongdeltaet.

Fornøyd med god mat og fine opplevelser i deltaet setter
du deg nå på bussen, som fortsetter direkte til Ho Chi
Minh-byen (Saigon) med forventet ankomst sent på
ettermiddagen.

Du blir kjørt direkte til hotellet ditt i Ho Chi Minh City
(Saigon): Fusion Suites Saigon, hvor du skal tilbringe de
neste to nettene.

Merk! 1 Spabehandling er inkludert per person under
oppholdet på Fusion suites.

Aktiviteter inkludert: Uflukt til Ben Tre med besøk i
tradisjonelle landsbyer
Måltider inkludert: Frokost
Overnatting: Fusion Suites Saigon i en suite
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Dag 15: Ho Chi Minh-byen
(Saigon) | Besøk i Viet
Congs Cu Chi-tunneller
Nyt frokosten på hotellet. Dagens destinasjon er de
berømte Cu Chi-tunnelene, hvor de vietnamesiske
motstandskjempene, Viet Cong, gjemte seg og hvor de
utførte overraskelsesangrep på amerikanerne. Cu
Chi-tunnelene er et omfattende nettverk med
underjordiske tunneler som ble opprettet på 1940-tallet,
kun ca. 60 kilometer fra Ho Chi Minh-byen (Saigon).

Først som kommunikasjonstunneler under den franske
kolonitiden og senere utvidet på 1960-tallet av Viet
Cong-bevegelsen for å stå imot amerikanerne.
Tunnelsystemet, som huset sykehusrom, kjøkken,
møterom og ammunisjonslagre, er over 250 kilometer
langt og noen steder 3 etasjer høyt.

Tunnelene ble gravd mellom 3-10 meter dybde, noe som
var nok til å bære vekten av 60-tonns stridsvogner og
tilstrekkelig til ikke å bli ødelagt av bomber på opptil 100
kilo. Mange steder er tunnelene bare 60-70 cm brede og
80-90 cm høye. Det er laget en egen «turistutgave» av
tunnelene, slik at det er mulig for besøkende å krype
rundt på et begrenset område.

Du vil få muligheten til å se eksempler på noen av fellene
som Viet Cong brukte i jungelen mot den overlegne
amerikanske styrken, samt Viet Cong

geriljakrigføringsstrategi. Restene fra krigen er tydelige
også i dag, og du har en unik mulighet til å få et
dyptgående innblikk i hvordan det har vært under jorden.

Utflukten varer i cirka 5 timer, hvor du etterpå
returnerer til Saigon, og har resten av dagen på
egenhånd. Gå på shopping i byens mange butikker, nyt
atmosfæren fra en av de mange utekaféene, gå på
markedet i China Town, ta en tur med sykkeltaxi eller
slapp av på hotellet.

TILLEGGSKJØP: Byrundtur i Ho Chi Minh-byen
(Saigon). Varighet 4 timer.
Med over 8 millioner innbyggere og 4 millioner
motorsykler/syklister, er Ho Chi Minh-byen (Saigon) en
by som aldri sover. Til tross for byens modernitet på
overflaten, er dette en by som holder fast ved sin fortid,
og denne byrundturen tar deg rundt til noen av byens
mest interessante og historiske landemerker:

Notre Dame Katedral: En rød mursteinskirke med
to tårn, bygget med materialer fra Frankrike. Du
kan gå inn i kirken, bare ikke når det er
gudstjeneste. Minner på mange måter om den
franske modellen.
Torget med det store postkontoret fra 1891
Presidentpalasset, som var hovedkvarteret til den
sørvietnamesiske regjeringen under
Vietnamkrigen
War Remnants Museum. Vietnamkrigen sett med
vietnamesernes øyne.
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Du nyter en kopp kaffe mens guiden din snakker om
dagliglivet i Saigon. Deretter kommer du tilbake til
hotellet ditt. Resten av dagen på egenhånd.

Aktiviteter inkludert: Utflukt til Cu Chi tunnelene.
Varighet 5 timer.
Måltider inkludert: Frokost
Overnatting: Fusion Suites Saigon i en suite

Dag 16: Ho Chi Minh-byen
(Saigon) | Hjemreise mot
Norge
Det vietnamesiske eventyret nærmer seg slutten. Du
sjekker ut fra hotellet, og senere på dagen arrangeres det
transport til flyplassen i Ho Chi Minh-byen (Saigon), hvor
flyet til Norge snart står klart. Kofferten er full av
fantastiske opplevelser og rike minner fra det vakre
landet, som byr på alt fra storhet og variert kultur,
mektig natur, vennlige mennesker og fantastisk mat.

Måltider inkludert: Frokost og måltider på flyet
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Reiseperiode Februar - april  - Pris per person - fra kr

I delt dobbeltrom
49 298,00 NOK

Reiseperiode Mai - juni  - Pris per person - fra kr

I delt dobbeltrom
48 898,00 NOK

Reiseperiode Juli - august  - Pris per person - fra kr

I delt dobbeltrom
54 998,00 NOK

Reiseperiode September  - Pris per person - fra kr

I delt dobbeltrom
48 898,00 NOK

Hele året Street food tour with food blogger  - Priser på ekstra tillegsutflukter

Pris pr. person v/2 personer
898,00 NOK

Hele året A meal hosted at former home of princess Ngoc Son  - Priser på ekstra tillegsutflukter

Pris pr. person v/2 personer
898,00 NOK

Hele året Saigon City Highlight Tour  - Priser på ekstra tillegsutflukter

Pris pr. person v/2 personer
398,00 NOK
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Bestill din
neste reise
Få personlig rådgivning fra våre
reiseeksperter som har mange
års erfaring og kjennskap til våre
destinasjoner
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                Bestill                

Fly t/r Norge - Hanoi (Vietnam) inkludert innsjekket
bagasje, måltider, skatter og avgifter

Transfer fra flyplassen i Hanoi til hotellet i Hanoi
med lokal guide

2netter på hotell i Hanoi inkl. frokost

Halvdagsrundtur i Hanoi med byens høydepunkter

Hanoi Water Puppet Show samt middag på Ly Club

Transfer fra hotellet til Halong Bay

3dager/2 netters cruise i Halong Bay med
helpensjon inkl. diverse aktiviteter

Transfer fra Halong Bay til flyplassen i Hanoi

Fly fra Hanoi til Hué inkl. innsjekket bagasje, skatter
og avgifter

Transfer fra Hué flyplass til hotellet i Hué

1natt på hotell i Hué inkl. frokost

2halvdagsutflukter inkl. frokost: Byrundtur i Hué og
en dag i en buddhistisk nonnes liv

Transfer fra Hué via Hai Van-passet til Hoi An

5netter på hotell i Hoi An inkl. frokost

Halvdagsgåtur rundt i Hoi An

Sykkeltur med besøk på en organisk gård i Hoi An,
samt hands-on cooking class inkl. lunsj

Transfer fra hotellet i Hoi An til flyplassen i Da Nang

Fly fra Da Nang til Can Tho inkl. innsjekket bagasje,

Reise- og avbestillingsforsikring

Overnattinger, utflukter og transfers som ikke er
nevnt i programmet

Måltider med mindre noe annet er opplyst

Tips med mindre noe annet er opplyst

Vaksiner (Ta kontakt med din fastlege)

Visum/innreisetillatelse

tel:23102380
https://www.benns.no/asia/vietnam/vietnams-hoydepunkter-69261?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/asia/vietnam/vietnams-hoydepunkter-69261%3E
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skatter og avgifter

Transfer fra flyplassen i Can Tho til hotellet i Can
Tho

2netter på hotell i Can Tho inkl. frokost

Utflukt til de flyvende markeder i Can Tho

Kjøretur fra Can Tho til Ho Chi Minh-byen (Saigon)
inkl. aktiviteter underveis, bl.a. sykkeltur på 3,5 eller
7 km

2netter på hotell i Ho Chi Minh-byen (Saigon) inkl.
frokost

Utflukt til Ci Chu-tunnelene i Ho Chi Minh-byen
(Saigon)

Alle utflukter og sightseeingturer med lokale
engelsktalende guider

Transfer fra hotellet i Ho Chi Minh-byen (Saigon) til
flyplassen

Fly Ho Chi Minh-byen (Saigon) - Norge inkl.
innsjekket bagasje, måltider, skatter og avgifter

tel:23102380
https://www.benns.no/asia/vietnam/vietnams-hoydepunkter-69261?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/asia/vietnam/vietnams-hoydepunkter-69261%3E

