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Vietnam 14 dagar

Resan går till Vietnam där ni besöker tre intressanta städer; huvudstaden Hanoi i norr, den 
gamla kejsarstaden Hue i centrala Vietnam och det pulserande kommersiella centret Saigon. 
Däremellan gör ni en fantastisk båttur med djonk i den världsarvsklassade skärgården HaLong, 
reser med tåg på den berömda Reunification Railroad till Hue i mellersta Vietnam och vilar/
badar några dagar i den trevliga orten Mui Ne i södra Vietnam alternativt på en ö på andra sidan 
gränsen till Kambodja. 

Vietnams fascinerande historia, den vackra naturen, de vänliga människorna och det 
vietnamesiska köket som räknas till världens bästa gör ett besök  mycket minnesvärt. 

Landet är fortfarande relativt nytt som turistland och det finns mycket genuint att upptäcka.  
Men det gäller att skynda sig för turistströmmarna ökar.
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Bästa tiden i norra Vietnam är 
vår och höst. Södra Vietnam kan 
besökas hela året. 

Om ni reser på vintern hoppar ni 
över Halong Bay.

DAG 1 och 2
Flyg till Hanoi och  välkomstmiddag på kvällen.  Hanoi är en vacker stad 
som grundades redan år 1010 och har kraftig fransk influens. Där finns 
gott om sjöar, breda boulevarder och vackra parker.

DAG 3 
 En guide tar er på stadsrundtur till bl.a. Ho Chi Minhs mausoleum, 
Litteraturens tempel, Gamla Stan med de 36 skråinriktade kvarteren 
och The One Pillar Pagoda. På kvällen besöker ni den världsberömda 
Vattenmajorinetteatern. 

DAG 4
De som orkar upp tidigt kan delta i Ta Chi med hundratals vietnameser i 
parken runt Hoan Kiem sjön.
Denna dag är vikt för egna aktiviteter. 

DAG 5
Ni reser160 km genom Röda Flodens delta till det världsarvsklassade 
Ha Long Bay för en 2-dagars tur med djonk. Här finns flera tusen 
sockertoppsöar. Det smaragdgröna vattnet inbjuder till härliga bad. Ni 
besöker även någon av de kända droppstensgrottorna och gör strandhugg 
på Robinson Crusoe öar. Ni övernattar på djonken och fortsätter på 
kvällen med nattåg till Hue i centrala Vietnam. 
 

DAG 6
Den förbjudna staden i Hue ser ut som en miniatyr av sin namne i Peking. 
Ni besöker även 6 kejserliga gravar och gör en tur med drakbåt på 
Parfymfloden till Thien Mu Pagodan som är ett av Vietnams landmärken.

DAG 7
Nu åker ni till Hoi An som på 1600-1800-talet var en viktig hamnstad. På 
vägen besöker ni Sandy Beach, där amerikanska marinsoldater landsteg i 
Vietnam.
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Ni får ett skräddarsytt program där 
alla transporter och hotell är bokade. 
Ni hämtas och lämnas på tåg och 
flygplatser och har chaufför och 
guide på sträckor där det behövs. 

Ett lyxigt sätt att resa utan att 
trängas i stora grupper.
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DAG 8
Hoi An klarade sig helt oförstörd under kriget och är idag ett spännande 
konstnärligt centrum i Vietnam. Ni insuper atmosfären i staden och 
besöker också bl.a. Cham museet och Marble Mountain. Den täckta 
japanska bron i Hoi An är mycket känd och värd ett besök.

DAG 9 - 12
Morgonflyg till Saigon för vidare färd till badorten Mui Ne där ni njuter av 
underbar strand, ljumma vinder och härliga sanddyner. 

DAG 13
Tidig avfärd till Saigon. Med guide besöker ni Reunification Hall, och det 
berömda krigsmuseet, presidentpalatset och Notre dame katedralen och 
sedan vidare till Cu Chi och de berömda tunnlarna där vietcongsoldaterna 
gömde sig under kriget mot USA.  

DAG 14
Hemfärd

Pris
12.000 - 15.000 kr 
 
 Dubbelrum på mellan- eller förstaklasshotell inkl frukost
 1 natt på båt
 Inrikesflyg Hue-Saigon och tåg Hanoi-Hue
 Bil med chaufför övriga sträckor 
Lokala guider

Tillkommer:
Flygresa Stockholm – Hanoi och Saigon-Stockholm 
lokala flygskatter 
entréavgifter
dricks
lunch och middag förutom på båtturen 

Skräddarsydda resor du aldrig glömmer

för Dig som är kräsen!
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