Vietnam
29. februar - 15. mars 2020

Vi skal besøke både storbyene Ho Chi Minh og Da Nang, I
tillegg til skredderbyen og historiske Hoi An og den vakre
fjellbyen Da Lat. Det blir en sjarmerende båttur på det
flytende marked i Mekong Delta. En opplevelsesrik og
historisk rundtur, med flere fridager på slutten av turen til å
nyte strandlivet og byen Hoi An.

Dag for dag program
(med forbehold om endringer)
Dag 1 – lørdag 29. februar. Avreise fra Norge
Avreise fra Stavanger med mellomlanding i Oslo og i Doha.
Dag 2 – søndag 1. mars. Ankomst Ho Chi Minh (M)
Vi blir ønsket velkommen på flyplassen Tan Son Nhat i Ho Chi Minh av vår engelsktalende lokale guide. Ho Chi Minh er
den største byen i Vietnam, tidligere kjent som Saigon. Sjekker inn på hotell midt i byen. Etter litt hvile blir det byvandring Le Loi og Nguyen gågater og det kjente Ben Than markedet. Velkomstmiddag.
Dag 3 – mandag 2. mars. Ho Chi Minh – Cu Chi Tunnels – Ho Chi Minh (F,L og M)
Etter frokost skal vi først besøke War Remmant museet for å få et først innblikk mht krigen. Etter det blir det en 90 min
kjøretur gjennom fargerikt landskap til Cu Chi som er et system av tunneler, 60 – 70 km nordvest for Ho Chi Minhbyen. Tunnelene ble bygget av FNL under Vietnamkrigen, og var hovedsakelig benyttet som gjemmesteder og hemmelige
passasjer under kamper, samt til å frambringe våpen og andre forsyninger. Etter lunsj kjører vi tilbake til Ho Chi Minh for
å se Reunification Palace, og herfra spasere via koloni-kvartalet til Notre Dam Cathedral og Central Post Office.
Dag 4 – tirsdag 3. mars. Hu Chi Minh – Mekong Delta – Ho Chi Minh (F,L og M)
I dag går turen til Mekong Delta. Området er regnet som Vietnams største ris område. Vi skal til Cai Be flytende marked
og videre innom flere små bedrifter hvor der lages rispasta, søtsaker av kokosnøtt, popcorn og annet. Vi skal innover
smale kanaler og se på fiske og fruktdyrking. Mekong delta er en region hvor Mekong munner ut i Sørkina havet gjennom
en rekke bielver. Områdets størrelse og andelen som er dekket av vann, avhenger av årstidene, men regnes vanligvis til å
utgjøre 39 000 km². Etter lunsj går turen tilbake til Ho Chi Minh. I kveld skal vi spise middag på Bonsai Cruise.
Dag 5 – onsdag 4. mars. Ho Chi Minh (F)
Klima er et av Misjonsalliansens viktigste satsningsområde i Vietnam. Dette skal vi få høre om ved å besøke kontoret
deres i Ho Chi Minh. Resten av dagen til egen disposisjon.
Dag 6 – torsdag 5. mars. Ho Chi Minh – Da Lat (F,L og M)
Tidlig avreise fra Ho Chi Minh. Vi kjører den nasjonale rute mot Da Lat med flere stopp underveis for å se område med
gummitrær, te-plantasje, La Nga flytende landsby, - mens vi hele tiden nyter vakkert landskap. Lunsj underveis med mulighet for å smake lokal te og kaffe. Etter lunsj stopper vi ved Prenn falls før vi kommer til Da Lat og sjekker inn på nytt
hotell. Etter litt hvile tar vi en spasertur til et lokalt marked i nærheten.
Dag 7 – fredag 6. mars. Da Lat (F,L og M)
I dag skal vi først besøke det historiske palasset av siste keiser Bao Dai før vi skal videre til The Crazy House, også kjent
som «Fairy Tale House». Etter lunsj skal vi først beundre den eldste og vakreste togstasjonen i hele Indochina hvor vi
skal ta tog til Trai Mat. Togturen tar 25 min – vi nyter flott landskap! Vel framme skal vi iaktta Linh Ngoc pagoden som
er bygd av glassbiter, keramikk og porselen. Vietnam er også kjent for broderikunst – dette får vi med oss i
XQ Historical Village på vei tilbake til byen.

Dag 8 – lørdag 7. mars. Da Lat (F og L)
Dagen er viet parker og blomsterprakt. Etter lunsj får vi tid til å vandre rundt i sjarmerende Da Lat på egen hånd.

Dag 9 – søndag 8. mars. Da Lat – Da Nang (F og M)
Tid til egen disposisjon fram til avreise fra hotellet utpå ettermiddagen. Du kan besøke en kirke i nærheten av hotellet og/
eller oppleve enda mer av denne koselige byen. En gylden anledning til å smake på Vietnams delikatesser på egen hånd.
Eller du kan bestille en utflukt (egen kostnad). Fly fra Da Lat til Da Nang kl 16.35 – 17.40. Felles middag etter ankomst Da
Nang.
Dag 10 – mandag 9. mars. Da Nang (F og L)
Marble Mountain (marmorfjellet) er en populær attraksjon i Da Nang. Vi skal se skulpturer, huler og buddhistisk pagode,
samt utskjæringer/produkter i marmor. Linh Ung Pagoda er den viktigste i byen. Mye flott natur og utsiktspunkter. Etter
lunsj på Bread of Life er det tid for å prøve sykkeldrosje – spennende rundtur i kolonikvartalet i byen. Vi besøker en
katolsk kirke og spaserer etter det hjem til hotellet.
Dag 11 – tirsdag 10. mars. Da Nang – Hue – Da Nang (F)
I dag kan du velge om du vil være med på dagstur til den kjente keiserbyen Hue. Denne turen er en ekstrakostnad. Eller du
kan velge å ha dagen til egen disposisjon ved bassenget på hotellet, på stranda eller i byen.
Dagstur til Hue begynner med å ta lokaltoget fra Da Nang til Hue. Det er interessant å oppleve Vietnamesisk folkeliv, samt
flott natur og utsikt på denne strekningen. Vel framme skal vi først besøke en liten landsby der de lager vietnamesiske kjegleformede hatter. Før lunsj skal vi se det mektigste og populære kongelige mausoleum. Etter lunsj skal vi besøke
The Imperial City, både Citadell og The Forbidden Purple City som er bygd etter mønster fra Den forbudte by i Beijing.
Det blir buss tilbake til Da Nang – en spektakulær opplevelse. Lunsj og middag inkludert for deg som velger tur til Hue.
Dag 12 – onsdag 11. mars. Da Nang – Hoi An (F,L og M)
Det er bare en halv time å kjøre til Hoi An. Gamlebyen står på UNESCO World Heritage Site. Byen bærer preg av både
kinesisk, vietnamesisk og japansk kultur. Det mest spesielle er nok gamle hus fra lang tid tilbake. Japanese Covered Bridge
fra 1590 er selve symbolet. Etter lunsj sjekker vi inn på nytt hotell nær stranden. Det er tid for avslapping og velvære.
Dag 13 – torsdag 12. mars. Hoi An (F)
Dagen til egen disposisjon – basseng og strand, by- eller sykkeltur (egen kostnad).
Dag 14 – fredag 13. mars. Hoi An (F og M)
Dagen til egen disposisjon – basseng og strand, by- eller sykkeltur (egen kostnad). Avskjedsmiddag og oppsummering av
turen.
Dag 15 – lørdag 14. mars. Hoi An (F)
Dagen til egen disposisjon. Utsjekking fra hotellet kl. 12. Kan benytte hotellets fasiliteter inkl dusj fram til avreise fra
hotellet kl. 22. Avreise fra flyplassen i Da Nang over midnatt kl. 00.55. Du kan melde deg på tur til My Son fra kl. 12–17.30
denne dagen (egen kostnad).
Dag 16 – søndag 15. mars - ankomst Norge
Flybytte i Doha og i København. Ankomst Stavanger kl. 15.20.

Reiseledere:
Jofrid Vigre Braadland og Frøydis Fitje Aarsland
Jofrid har reist som reiseleder for oss i flere år og til mange
destinasjoner. Frøydis er fersk reiseleder. Begge har reist til
Vietnam i mange år, Frøydis hele 15 ganger. Begge gleder seg
til å vise deg dette flotte landet.
Pris pr person: 24 900,Tillegg for enkeltrom 4 900,Prisen inkluderer:

Flyreisene Stavanger - Ho Chi Minh og
Da Nang - Stavanger inkl. flyskatter.


Overnatting i dobbeltrom, inkludert frokost.




All felles lokal transport i Vietnam.
Måltider som står som inkludert i
programmet (F=frokost, L=lunsj, M=middag).



Tur på Mekong delta.



En flaske med vann pr. dag.



Engelsk talende lokal guide.



Norske reiseledere.

Prisen inkluderer ikke:


Visum.



Vaksiner.



Drikke.



Tips.



Måltider som ikke står som inkludert.
Utflukter som står som ikke inkludert i
programmet. Mer informasjon om disse
utfluktene finner du på vår webside.



For mer informasjon og påmelding se:
plussreiser.no eller ring oss på 70 17 90 90

Foretaksnr. 989 663 445 MVA· Vasstrandveien 1, N-6011 Ålesund

