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Bli med på en fortryllende rundreise til Nord-Vietnams vakreste
perler, etterfulgt av en avslappende strandferie på de fantastiske
sandstrendene i ferieparadiset Nha Trang.
Turen stopper i Vietnams hovedstad, Hanoi, hvor du vil oppleve
det pulserende livet, den utsøkte maten, den rike historien og
kulturen, og alt i mellom. Du reiser videre med nattog til Sapa,
hvor travle gater erstattes av vakre fjell og frodige rismarker. Her
vil du oppleve vakre turer og møte den interessante
lokalbefolkningen, og se hvordan risen dyrkes på platåer langs
åssidene. Du reiser videre til vakre Halong Bay, hvor du på et
luksuriøst cruiseskip får oppleve natur som står på
verdensarvlisten og som vil ta pusten fra deg.
Til slutt avslutter du rundturen med en avslappende strandferie i
Nha Trang, som byr på vakre sandstrender og ren avslapning.

Bli med på en opplevelsesrik gåtur i Hanois franske
kvarter

Ta nattoget mellom Hanoi og Lao Cai

Opplev det uforglemmelige synet av Sapas
risterasser

Nyt et 2-dagers cruise gjennom smaragdgrønne
Halong Bay

Gå langs de flotte sandstrendene i Nha Trang



Dagsprogram
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Dag 1: Avreise fra Norge
I dag er starten på et nordvietnamesiske eventyr. Du
reiser fra Oslo mot Hanoi.

Måltider inkludert: Mat på flyet

Dag 2: Ankomst til Hanoi
Om formiddagen ankommer du Hanoi, hovedstaden i
Vietnam. Etter du har hentet bagasjen, blir du møtt av en
representant som tar deg vel imot.

Hanoi er en av Asias mest romantiske og sjarmerende
byer med brede boulevarder, vakre innsjøer, franske
paleer fra kolonitiden, gamle og store trær og mange små
og store parker. Byen bærer preg av å være påvirket av
både østen og vesten, da det var underlagt Kina og
deretter Frankrike i århundrer.

Du blir transportert til hotellet, hvor du sjekker inn.
Resten av dagen er på egenhånd, så her kan du slappe
godt av på hotellet eller ta turen ut i byen og føle på
atmosfæren og det yrende livet. Hvis du ønsker en
organisert middag, kan vi tilby denne tilleggsutflukten:

Tilleggskjøp: Rundtur i Nord-Vietnams kulinariske
verden med matblogger

Bli med på denne fantastiske rundturen i Hanoi's street
food hvor du får oppleve det beste gatekjøkkenet har å
by på. Sammen med den velkjente vietnamesiske
matbloggeren, Mr. Van Cong Tu, begir dere, dere ut på et
kulinarisk eventyr som starter fra Hanoi's Old Quarter til
Thanh Ha-markedet. På veien dit føler du på det
pulserende og yrende folkelivet, mens du lærer mer om
den vietnamesiske matkulturen. Du fortsetter mot Dong
Xuan-markedet hvor du tester lokale spesialiteter som
pho tiu og bun dau.

Turen går videre langs "food alley", hvor du kan la deg
forføre av spennende dufter og smaker, og prøve deg på
andre tradisjonelle retter. Turen går så til Hang Than

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


Fortryllende Sapa
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Street hvor du får se seremonielle kakeboder og smake
på franskinspirerte desserter. Matbloggeren vil også
fortelle om de forskjellige mattradisjonene og hvordan
matkulturen har utviklet seg over tid.

Du beveger deg tilbake i Old Quarter via Hang Cot
Street, hvor du kan prøve deg på allverdens av
tradisjonelt tørkede frukter, mot Phung Hung Street. Her
vil du se alle de små bodene som popper opp og hvordan
byscenen i Hanoi utvikler seg i en mer moderne retning.
Turen avsluttes med en tur til det minste, men travle,
kaffehuset, for en velfortjent tår før det bærer tilbake til
hotellet.

Turen varer i 3 timer og foregår om ettermiddagen.

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

Dag 3: Hanoi
I dag våkner du til suset av Hanois livlige gater og har
hele dagen foran deg. En utflukt er planlagt fra morgenen
av, og i dag handler det om kultur!

Hanoi museumstur

Få et dypere innblikk i Vietnams historie ved å besøke to
av Hanois mest populære museer. Turen starter på Fine
Arts Museum, som gir en utmerket oversikt over

vietnamesisk kunst og dens utvikling. Etter dette
omfattende innblikket i Vietnams kunstscene, kan du
velge å besøke ett av to museer som gir to ulike innblikk i
kulturen.

Førstevalget er Museum of Ethnology, hvor du kan
oppleve en utrolig samling av tradisjonelle kostymer og
gjenstander fra alle 54 av Vietnams etniske minoriteter.
Museet inneholder alt fra enkle fiskeredskaper til dyre
smykker.

Det andre valget er Hoa Lo Prison (også kjent som
"Hanoi Hilton") som forteller historien om den franske
fengslingen av vietnamesiske politiske fanger fra
1869-1954.

Turen er en morgentur og varer i 3 timer

Hvis du ikke har fått nok av Vietnams rike kulturliv, har
du muligheten til å legge til en annen kulturopplevelse på
ettermiddagen:

TILLEGGSKJØP: Cocktailmottakelse med
performancekunstner Dao Anh Khanh

På denne valgfrie omvisningen kan du fortsette reisen
inn i kunstens verden og komme enda nærmere - helt inn
i kunstneren Doa Anh Khanhs private atelier.

Hanoi er ikke uten grunn kjent som Vietnams kulturelle
sentrum, med over 250 gallerier og kunstkafeer på
nesten hvert gatehjørne. Du blir kjørt (ca. 30 min) til
studioet til Anh Khanh, en kjent vietnamesisk maler,



Et typisk bybilde i Hanoi
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skulptør og performancekunstner. Hygg dere med
cocktailmottakelsen mens du får en omvisning i galleriet,
som ligger i et trehus omgitt av påler, og i bakgården som
er full av skulpturer. Som tidligere politimann har Anh
Khanh blitt et eksentrisk navn ettersom han utfordrer
grensene for eksisterende kulturhistorie og autoritet.
Denne turen vil utvilsomt gi et annet innblikk i Vietnams
kultur og hvordan det er å skille seg ut.

Turen starter sent på ettermiddagen og varer i 1 time.

Måltider inkludert: Frokost
Overnatting: Hanoi La Siesta Classic, Deluxe

Dag 4: Hanoi - Lao Cai
Du har dagen i dag på egenhånd. Vær oppmerksom på at
du må sjekke ut av hotellet før middag, men hotellet kan
passe på bagasjen mens du bruker dagen til å få flere
opplevelser. Du kan velge å utforske Hanoi litt mer eller
dra på utflukt. Vi anbefaler følgende:

TILLEGGSKJØP: Utflukt til Duong Lam Ancient Village
inkl. lunsj

Duong Lam Ancient Village er en tradisjonell
vietnamesisk by, kjent som "To kongers hjemby".
Nettstedet har en omfattende historie som går tilbake
nesten 1200 år. Byen er kjent som den første landsbyen i
Vietnam og for sine eldgamle lateritt gjørmehus (lateritt

er en rød leire dannet av forvitret basalt funnet i
Nord-Vietnam).

Det blir en lærerik dag hvor du får høre om vietnamesisk
historie og arv. Dagen begynner med en times kjøretur
(65 km) fra Hanoi til Son Tay-provinsen. Vel fremme ved
Duong Lam kan du nyte en avslappende spasertur
gjennom de små smugene og stiene, hvor du kan beundre
de gamle bygningene som har stått i landsbyen i
århundrer. Mens du er i Duong Lam, vil du ha muligheten
til å besøke Mong Phu-tempelet, King Ngo
Quyen-tempelet og King Phung Hung-tempelet. I Duong
Lam er fokus utelukkende på åkerbruk i det nordlige Red
River Delta.

Du kan få en smak av den lokale innhøstingen når du
nyter en tradisjonell vietnamesisk lunsj i en av de gamle
bygningene, hvor en lokal familie ønsker deg velkommen
inn. Du vil få være med på produksjon av områdets
spesialiteter, som bløte grønne linsekaker og riskaker fylt
med brun løk (rettene kan variere avhengig av sesong).
Etter lunsj ender eventyret ved Mia Pagoda, hjem til 287
statuer i alle former og størrelser. Etter noen fargerike
opplevelser er det transport tilbake til hotellet i Hanoi,
hvor du overnattet natten før.

På kvelden blir du hentet fra hotellet og det blir transport
til togstasjonen i Hanoi, hvorfra nattoget kjører til Lao
Cai.

Måltider inkludert: Frokost
Overnatting: Chapa Express Night Train, VIP cabin
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Inkludert i togreisen: Velkomstdrink, baderom i Chapa
Lounge, ørepropper, 1 småkake/snack eller frukt,
mineralvann og brus/juice eller øl

Dag 5: Lao Cai - Sapa
Du ankommer Sapa tidlig om morgenen etter en times
guidet busstransport fra Lao Cai. Når du ankommer kan
du ta en liten hvil og spise frokost på Aira Hotel før
dagens ekskursjon starter.

I juni starter risbøndenes sesong, som er på sitt
grønneste i august og varer til november. Ønsker du å
oppleve disse autentiske landskapsbildene er dette med
andre ord et godt tidspunkt å reise på. Hvis det
hovedsakelig er fotturene du vil oppleve, er den beste
tiden på våren, når det litt kjølige, solrike været er
perfekt for lange og uforglemmelige fotturer.

Området er bebodd av etniske minoritetsgrupper, hvor
det finnes fem hovedgrupper - Hmong, Dao, Tay, Giay og
Xa Php. Ettersom området har blitt et populært sted for
turister å besøke, er det mange lokale kvinner som har
begynt å selge suvenirer. Dette er en betydelig ekstra
inntektskilde for lokale familier, men vær forberedt på at
de kan være noe påtrengende. Hvis du ikke ønsker å
kjøpe disse suvenirene fra dem, gi dem et høflig "nei
takk" og be guiden om å lede deg bort.

Fottur i Cat Cat og Y Lihn Ho, morgen og ettermiddag

Du kan velge mellom å gå fra hotellet ditt, eller bli kjørt 2
km i minibuss langs de kuperte veiene langs vakre,
grønne jorder til Cat Cat Village. Når du ankommer,
begynner en rolig spasertur på 3 km gjennom byen for å
få et innblikk i den tradisjonelle livsstilen til den etniske
minoriteten Black H'mong. Utforsk en vakker foss og
restene av et vannkraftverk bygget av franskmennene
under kolonitiden. Følg grusveien som snor seg gjennom
fjellene langs en smal bekk og nyt en spektakulær utsikt
over jordene, grønnsakshagene og åsene når du
ankommer Y Lihn Ho Village. Dette er også hjemmet til
Black H'mong-folket, og her kan du oppleve deres
tradisjonelle kostymer, som er laget av hampstoff farget i
en dyp blå farge dekorert med batikkblomster. Nyt en
hvil ved elven før du drar tilbake til hovedveien hvor
sjåføren vil kjøre deg tilbake til Sapa på ettermiddagen.

Turen varer i 4 timer og den totale gangavstanden er 5
km.

Måltid inkludert: Frokost
Overnatting: Aira Boutique Sapa Hotel & Spa, Deluxe
Window

Dag 6: Sapa
Du nyter en god lunsj på hotellet, sjekker ut og har
morgenen på egenhånd. Dagens organiserte utflukt
starter ved middagstid, hvor du blir hentet på hotellet.
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Opplev Sapas vakre natur med rismarker så langt øyet
kan se

De grønneste risterrassene i verden, Indokinas høyeste
fjell og et populært turistmål - Nord-Vietnams perle,
Sapa, er et helt fantastisk reisemål.

Sapa er en liten fjellby som ligger i Hoàng Liên
Son-fjellene, og har blitt et populært sted for alle som
liker friluftsliv. Mange bruker byen som base når de
vandrer i fjellene her, og med sin spektakulære utsikt
over risterrassene, Muong Hoa-dalen og det 3123 meter
høye fjellet Phang Ci Pang, er det et fabelaktig sted å
være.

Bli med oss ??på en tur til kjærlighetens foss og
himmelens port

Love Waterfall ligger en 30-minutters kjøretur fra Sapa
og er oppkalt etter en legende. Legenden forteller om en
fe som forelsker seg i en fløytespillende fjellgutt på dette
veldig fortryllende stedet. På veien kan du også velge å
stoppe på en lokal gård og oppleve livet her. Turen
fortsetter deretter til Heavens Gate ved Tram Ton
Mountain, hvor utsikten over Mount Fansipan er helt
fantastisk. Mount Fansipan er Indokinas høyeste punkt
med sine 3143 meter over havet.

Du kommer tilbake til hotellet og har tid på egenhånd før
kvelden kommer. Da blir du hentet av guiden og kjørt
tilbake til togstasjonen. Herfra tar du nattoget tilbake til
Hanoi.

Måltider inkludert: Frokost
Overnatting: Chapa Express Night Train, VIP toglugar

Dag 7: Lao Cai - Hanoi -
Halong Bay
Du kommer først til Hanoi om morgenen, hvor du blir
ønsket velkommen av en guide som kjører deg til Hanoi
Larosa Hotel, der du har tid til å lade opp og nyte en god
lunsj før cruiset seiler litt senere. Klokken 10 blir du
hentet av guiden og kjørt til Tuan Chau i Halong
Bay-området. Turen tar cirka 2,5 timer og her går du
ombord på luksuriøse Orchid Cruise.

Orchid Cruise langs Halong Bay

Orchid Cruise vil seile deg rundt i Halong Bay, hvor alle
buktens herligheter skal utforskes. Det er også ombord
du skal overnatte, så det er bare å glede seg til et hyggelig
lite minicruise i de vakre omgivelsene.

Ved ankomst vil du bli møtt med en drink i Orchid
Cruise-loungen mens du forbereder deg på
ombordstigning og tar del i en cruisebriefing,
sikkerhetsbriefing og innsjekking. Cruiset vil 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.



Den japanske broen i Hoi An
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Ombord på Orchid Cruise kan du nyte du en stor,
internasjonal lunsjbuffet mens du seiler gjennom Con
Vit-området. Her vil du se den spektakulære kalksteinen
stige opp av havet - et fortryllende syn du sent vil
glemme. Med mange uberørte naturperler på vei, seiler
du via Cat Ba Island, Thoi Quyt-området, Coc
Ngoi-holmen og gjennom Gia Luan-området, som er en
del av Cat Ba National Park.

På Cat Ba Island går du i land, og tar buss til Trung
Trang-grotten midt på øya. Grotten ligger i den 300
hektar store Trung Trang-dalen og er omgitt av den
fortryllende Kim Giao-skogen. Med en lengde på cirka
300 meter går hulen tvers gjennom et fjell, og siden den
er over 2000 år gammel, er den fylt med dryppstein og er
et uforglemmelig syn. Tilbake på båten seiler du videre til
Tra Bau i Lan Ha Bay, hvor du kan nyte en forfriskende
dukkert i det krystallklare, smaragdgrønne vannet.

Om kvelden opplever du en fantastisk solnedgang ved
Tonkinbukten, mens du spiser en utsøkt middag og nyter
resten av kvelden om bord.

Halong Bay

Halong Bay ligger plassert ved munningen av den Røde
Flod og er kjent for sine særegne kalkstensklipper som
majestetisk stiger opp av havet, som grønne fjelltopper.
Området regnes som å være Vietnams største
naturmessige attraksjon og det består av ca. 1500
klippe- og grotteformasjoner i ulike fasonger og er et
skue man sent vil glemme. Legenden vil ha det at

grottene og klippene er drager, sent av gudene, ned i det
smaragdgrønne vannet for å beskytte Vietnam mot
invaderende fiender. Området ble en del av UNESCOs
verdensarvliste i 1994.

Orchid Cruises

Orchid Cruses byr på en moderne eleganse og med
tilsammen 22 lugarer og suiter, alle med en fantastisk
utsikt, kan dere komfortabelt nyte turen. Alle rommene
har komfortable senger, trevegger som er pyntet med
moderne kunst, privat bad, air-condition, minibar,
balkong og store vinduer. Ønsker dere å oppgradere fra
balkongsuiten, kontakt oss.

Båten har et fantastisk restaurant og barområde - med
happy hour - samt et soldekk hvor du kan nyte både
utsikten og det deilige klimaet. Det er treningsfasiliteter
ombord og vi kan også anbefale å prøve en massasje i
spa-området.

Ut over de mange utfluktene på seillaset, har båten en
rekke aktiviteter dere kan delta i ombord. Blant annet
har dere mulighet til å delta på et matlagingskurs hvor
dere lærer å lage noen tradisjonelle vietnamesiske retter.
Det er også mulighet til å bli med på fisketur, hvor det
fiskes blekksprut, eller se en film i båtens restaurant på
kvelden. Mulighetene er mange og det er bare å glede
seg.

Måltider inkludert: Frokost og middag
Overnatting: Orchid Cruise, Balcony Suite
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Dag 8: Halong Bay - Hanoi
- Nha Trang
Å våkne til den vakre utsikten over Halong Bay fra
Orchid Cruise er en helt fantastisk opplevelse, og vi
anbefaler at du står opp med solen for å oppleve dens
dans over den speilklare vannflaten. En annen god grunn
til å stå opp tidlig i dag er at du kan få den helt fantastiske
opplevelsen av en Tai Chi-økt på skipets soldekk tidlig
om morgenen. Her får du en forfriskende morgentrening
under åpen himmel i de vakreste omgivelsene du kan
tenke deg.

Etter frokost er det på tide å utforske Ao Ech-området.
Her kan du padle kajakk og utforske den skjulte perlen,
Lan Ha Bay. Når du kommer tilbake til skipet er det snart
på tide å ta farvel med cruiset. En deilig brunsj serveres
imidlertid først mens du cruiser mot sørsiden av Halong
Bay, som er det endelige reisemålet med Orchid Cruise.

Du vil møte guiden din ved havnen og ta buss til
flyplassen i Hanoi, hvor du flyr til Nha Trang på
ettermiddagen og ankommer på kvelden. På flyplassen
blir du hentet og eskortert til hotellet ditt, hvor du skal
bo under oppholdet i fantastiske Nha Trang.

Velkommen til den vakre vietnamesiske kystbyen Nha
Trang

Den vakre kystbyen Nha Trang er mest kjent for sine
vakre strender, gode snorklemuligheter og de fantastiske

øyene utenfor kysten. Ønsker du å besøke noen av øyene
i nærheten, kan du for eksempel ta en taubane over til
Hòn Tre-øya. Dette er utvilsomt et ferieparadis med noe
for enhver smak, så enten du ønsker å nyte en
avslappende dag på stranden eller gå på
oppdagelsesferd, er alternativene der!

Den utrolig lange hovedstranden strekker seg i en bue
langs Tran Phu Street, og har en vakker promenade. Her
finner du utallige restauranter og barer med en
spektakulær utsikt over havet.

Området er spesielt kjent for sitt maritime liv. Hòn
Mun-området var faktisk et av de fire første maritime
områdene i verden som ble beskyttet av World
Conservation Union (IUCN). Du har mulighet til å ta båt
til naturreservatene Hòn Mun og Hòn T? m Island som er
omgitt av korallrev, og dette er virkelig drømmen til alle
snorklere og dykkere!

L'Alyana Ninh Van Bay

Feriestedet du skal bo på ligger vakkert til midt i grønne,
frodige omgivelser rett ved vannet med en magisk
bakgrunn av fjell i horisonten. Avslapping og ren nytelse
er virkeligi fokus når du gjester denne vietnamesiske
perlen av et feriested.

Du vil bo i feriestedets Hill Rock Pool Villa, med
fantastisk utsikt og deilige møbler. Du vil få følelsen av å
bo midt i den vakre naturen, hvor du kan nyte det
fantastiske landskapet og komforten i feriestedets
hyggelige omgivelser.
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Oppholdet på L'Alyana Ninh Van Bay inkluderer:

Busstransport fra flyplassen til havnen
Båttransport fra havnen til feriestedet og tilbake
på ankomst- og avreisedagene
Daglig frokost for 2 personer per rom
Daglig morgenfruktfat og ettermiddags-te i villaen
Daglig båt- og bilservice til og fra Nha Trang
sentrum
Flere forskjellige sportsaktiviteter
24-timers butlerservice
Gratis WiFi i både villaer og fellesarealer

Måltider inkludert: Brunsj
Overnatting: L'Alyana Ninh Van Bay, Hill Rock Pool Villa

Dag 9: Nha Trang
Du står opp, spiser en deilig frokost og gjør deg klar for å
nyte dette ferieparadiset.

Det er ikke satt opp noen organiserte utflukter, men
mulighetene er utallige. For deg som ikke ønsker å kun
slikke sol og bade, kan vi kan blant annet anbefale:

Po Nagar Cham Towers. Disse historiske
hinduistiske tårnene er datert så langt tilbake som
det 8. århundre, og det regnes med at det var

ferdigstilt i det 11. århundre. Området er fortsatt
religiøst signifikant og brukes av Cham-folket. Av
de 10 originale tårnene, står det 4 igjen og de ligger
plassert på Mount Cu Lau, cirka ti minutters gange
fra Tran Phu stranden.
Song Son Pagoda. Ferdigstilt på slutten av
1800-tallet, er denne pagoden et skue med sine
vakre mosaikk-drager og tradisjonelle motiv. Dere
kan gå videre opp mot bakketoppen hvor dere vil
se en 14 meter lang sovende buddha, og på toppen
av bakken ligger en enorm, hvit buddhastatue og et
minnesmerke til de 6 munkene som satte fyr på seg
selv i protest der i 1963.
Soui Do Pagoda. Utenfor Nha Trang (cirka 30
minutters kjøretur) ligger denne flotte pagoden
dedikert til barmhjertighetsgudinnen, Quan Am.
Pagoden ligger på toppen av et fjell og kan nåes via
en 200 trinns trapp. Gled deg til den spektakulære
utsikten og de vakre omgivelsene.
Nha Trang-katedralen. Denne gotiske katedralen
bygd under den franske kolonitiden er den største
kirken i Nha Trang, og ligger rett ved togstasjonen.

Det er også mange gode spisesteder og barer i Nha
Trang, og her er litt inspirasjon:

Sandals Restaurant. Smakfull vietnamesisk- og
middelhavsmat med friske råvarer fra
stillehavskysten.
Lanterns Vietnamese Restaurant. For dere som
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ønsker å spise autentisk, deilig vietnamesisk mat,
så er dette stedet!
Refuge Nha Trang. Denne sveitsisk-franske
restauranten er perfekt for dere som ønsker god
stemning og litt mer vestliginspirert mat.
Lac Canh Restaurant. Kjent i over 40 år for sine
grillede vietnamesiske biffer.
Lang Viet. Vietnamesisk og asiatisk "food court"
med stort utvalg av autentiske retter.
Sailing club. Beliggende flott til ved stranden og
her serveres det god mat og drikke.
United Bar. Det lokale vannhull til
expat-samfunnet.
Louisiane Brew House. Fantastisk lokalbrygget øl.

L'Alyana Ninh Van Bay Hotell

Med sin sjarmerende og romantiske beliggenhet i Ninh
Van bukten, er L'Alya omringet av betagende og
pittoreske scener. Her kan dere blant annet nyte god mat
og drikke, behagelige rom, treningssenter og spa.
Hotellet ligger privat til og er den perfekte base for dere
som ønsker å få maksimalt ut av avslappingen, samtidig
som dere enkelt kan oppleve alt det området har å by på.

Måltider inkludert: Frokost
Overnatting: L'Alyana Ninh Van Bay, Hill Rock Pool Villa

Dag 10: Nha Trang
Du våkner til nok en dag i ferieparadiset Nha Trang og
har en hel dag hvor dere kan gjøre hva enn hjertet
begjærer. Det er ikke satt opp noen organiserte
utflukter, men vi kan anbefale de følgende aktivitetene:

Vinpearl Amusment Park. For deg som ønsker å ta
med barn, eller bare ditt indre barn, til noe med litt
fart og spenning, kan en tur til Vinpearl
fornøyelsespark anbefales. Her finner du
bølgebasseng, vannsklier, et amfiteater og en rekke
karuseller. I tillegg har parken Vietnams største
undervannsakvarium med over 300 maritime arter.
National Oceanographic Museum. Grunnlagt
allerede i 1922, er dette museet en viktig del av
bevaringsinnsatsen av det maritime livet i Vietnam,
da de støtter mange forskningsprosjekter og
kjemper for bevaringen av det naturlige
mangfoldet. Her vil du oppleve over 22.000
levende og bevarte arter.
Thap Ba Hot Springs Centre. For deg som ønsker
avslappende luksus, kan det anbefales en tur til
disse naturlige varme kildene, beliggende utenfor
Nha Trang (ca. 15 min. kjøretur). Her er det
velvære som står på programmet.
Ba Ho Waterfalls. Cirka 40 minutters kjøretur
utenfor Nha Trang ligger tre nydelige fosser, midt i
mellom frodig regnskog. Dette er et fantastisk sted
for du som ønsker å svømme, fiske eller bare ta en
piknikk.



Vakre silkelanterner i Hoi An
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Hon Khoi Salt Fields. En time utenfor Nha Trang
kan dere oppleve enorme saltsletter. Her vil du se
hvordan de arbeidende kvinnene høster store
mengder av salt på de grunne slettene. Dette kan
oppleves mellom januar og juni.

Måltider inkludert: Frokost
Overnatting: L'Alyana Ninh Van Bay, Hill Rock Pool Villa

Dag 11-12: Avreise fra
Nha Trang
I dag slutter deres fantastiske eventyr i Vietnam.
Rundreisen og badeferien er over, og turen går atter
hjem mot Norge.

Måltider inkludert: Frokost og mat på flyet



Priser og avganger
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Reiseperiode Februar - april  - Pris per person - fra kr

I delt dobbeltrom
27 598,00 NOK

Reiseperiode Mai - juni  - Pris per person - fra kr

I delt dobbeltrom
26 798,00 NOK

Reiseperiode Juli - august  - Pris per person - fra kr

I delt dobbeltrom
32 898,00 NOK

Reiseperiode September  - Pris per person - fra kr

I delt dobbeltrom
26 798,00 NOK

Hele året Street food tour with food blogger  - Priser på tilleggsutflukter

Pris per person v/2 personer
1 348,00 NOK

Pris per person v/2 personer
(privat tur)
2 698,00 NOK

Hele året Lunch i Duong Lam Ancient Village  - Priser på tilleggsutflukter

Pris per person v/2 personer
898,00 NOK



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
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                Bestill                

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

7dagers rundreise med overnattinger i Hanoi,
nattog, Sapa Town, nattog og Orchic Cruise

2netter på hotell i Hanoi inkl. frokost

3timers museumstur i Hanoi med lokal
engelsktalende guide, inkl. besøk til "Hanoi Hilton"

Transfer fra hotellet til togstasjonen

Chapa Express nattog fra Hanoi til Lao Cai inkl.
velkomstdrink, baderom i Chapa Lounge,
ørepropper, 1 småkake/snack eller frukt,
mineralvann og brus/juice eller øl

Transfer fra togstasjonen i Lao Chi til Sapa med
guide inkl. frokost på hotellet

Trekking Cat Cat og Y Linh Ho (H'mong folket)

1natt i Sapa Town inkl. frokost

Utflukt til Love Waterfall og Heavens Gate

Transfer til togstasjonen i Lao Cai

Chapa Express nattog fra Lao Cai nattog til Hanoi
inkl. frokost

Transfer fra togstasjonen med lokal guide inkl.
frokost på hotellet

2dager/1 natt på Orchis Cruise i Halong Bay inkl.
helpensjon

Transfer Halong Bay - Hanoi flyplass med lokal guide

Dag 8: Fly Hanoi - Nha Trang inkl. innsjekket

Reise- og avbestillingsforsikring

Overnattinger, turer, transfers og utflukter som
ikke er nevnt i programmet

Måltider med mindre noe annet er opplyst

Tips med mindre noe annet er opplyst

Vaksiner (kontakt egen fastlege)

Visum/innreisetillatelse

tel:23102380
https://www.benns.no/asia/vietnam/det-beste-av-nord-vietnam-og-badeferie-69426?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/asia/vietnam/det-beste-av-nord-vietnam-og-badeferie-69426%3E
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                Bestill                

bagasje, skatter og avgifter

Transfer med buss og båt fra Nha Trang flyplass til
hotellet

3netters badeferie på L'Ayla Ninh Van Bay Resort i
Nha Trang inkl. frokost

Transfer med båt og buss fra hotellet til Nha Trang
flyplass

Fly Nha Trang - Norge inkl. innsjekket bagasje,
måltider, skatter og avgifter

Alle utflukter og sightseeingturer er med lokale
engelsktalende guider

Kalde håndklær og vann på sightseeingturene

tel:23102380
https://www.benns.no/asia/vietnam/det-beste-av-nord-vietnam-og-badeferie-69426?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/asia/vietnam/det-beste-av-nord-vietnam-og-badeferie-69426%3E

