Reisvoorstel Vietnam
Samengesteld door: Susan Watertor
Referentienummer: OVV38948-1 / Aantal personen: 2
Vertrekdatum: 6 maart 2017
Monnickendam, 18 februari 2017
Geachte meneer Van Dool,
De aanpassingen heb ik in uw reis verwerkt, kijkt u maar. Deze is nu zoals we hebben besproken. We
hebben rekening geheouden met de door u geboekte vluchten.
Boeking
Is de reis goed zo? Stuurt u dan het boekingsformulier naar mij toe (staat op de persoonlijke pagina). Alle
nog niet in optie geplaatste onderdelen worden vervolgens snel gereserveerd (als iets al in optie is gezet
vermeld ik dat in het reisvoorstel).
Dit gewijzigde reisvoorstel ontvangt u per e- mail.
Ik vertrouw er op dat ik de reis voor u mag verzorgen.
Met vriendelijke groet,
Susan Watertor
Van Verre
Tel: 0299-475083

Uw reis van dag tot dag:
Achter de reisdagen staan de routes: beginpunt en eindpunt van die dag (dus: van de plaats waarvan u vertrekt
naar de plaats waar u overnacht). De term transfer betekent: u wordt van A naar B gebracht (bijvoorbeeld:
transfer van de luchthaven naar uw hotel)
Dag 1 | 06 Maart 2017: Hanoi
Vandaag komt u aan in Hanoi. U heeft de vlucht zelf geboekt.
U wordt door uw chauffeur en gids opgehaald van de luchthaven en naar uw hotel in Hanoi gebracht.
De stad Hanoi heeft een aparte sfeer. Het heeft een Frans-koloniaal karakter door de mooie historische gebouwen en
villa’s uit de tijd van de Franse overheersing. De Oude Wijk heeft talrijke smalle straatjes, elk zijn eigen ambacht;
u treft er kappers aan, maskermakers, er wordt leer bewerkt, zijde verkocht, noem maar op. Vele handelslieden
verdienen hier de kost. De ambassadewijk, waar de oude citadel en veel mooie koloniale gebouwen zijn, is bijzonder
mooi om te wandelen. Hanoi is met zijn meren, boomrijke boulevards, kleurrijke markten, eerbiedwaardige pagodes
en mooie gebouwen een zeer boeiende stad. Een aanrader is de ochtendgymnastiek rond het Hoan Kiemmeer. Vroeg
op, maar erg leuk; u ziet er vele Vietnamezen tai chi beoefenen. Hanoi kent ook mooie musea, zoals het museum
voor schone kunsten, waar voornamelijk moderne schilderkunst te vinden is. De geschiedenis van het turbulente
land weerspiegelt zich in vele historische gebouwen. Gaat u ’s avonds eens een keer naar een voorstelling in het
Waterpoppen Theater, een typisch Vietnamees volksspel. Een centraal punt van de stad is het Hoan Kiemmeer,
waarin de Ngoc Son-pagode is gebouwd. Er zijn diverse leuke restaurantjes aan het meer waar u heerlijk kunt
genieten van een Vietnamese specialiteit: ‘Iced Vietnamese Drip Coffee’.

U overnacht in het Hanoi Boutique hotel 1, 3*, in Hanoi.
Een zeer comfortabel en sfeervol hotel met een uitstekende locatie in de bijzonder pittoreske wijk de Old Quarters.
Het interieur van het hotel is warm en zeer smaakvol. Dit mooie hotel met een uitstekende service biedt u een fijn
verblijf in Hanoi.
Type: Tweepersoonskamer, Deluxe.

Dag 2 | 07 Maart 2017: Hanoi
Citytour Hanoi, halve dag:
U wordt opgehaald door uw gids en chauffeur voor een excursie van een halve dag in Hanoi. U bezoekt een aantal
hoogtepunten. Eerst rijdt u naar het mausoleum van Ho Chi Minh. Van begin september tot begin november wordt
het lichaam gereinigd, dan is mausoleum niet toegankelijk; ook op maandagen is het mausoleum gesloten (u bezoekt
dan de Tran Quoc-pagode of Hanoi Hilton, de vroegere gevangenis). Daarna naar het erachter gelegen ‘Huis van
oom Ho’. Ho Chi Minh heeft gewoond in dit eenvoudige huis op palen, prachtig gelegen in het schaduwrijke park,
aan een karpervijver. U kunt ook het fraaie presidentiële paleis bewonderen (aan de buitenkant), daterend uit de
Frans-koloniale tijd. In dezelfde omgeving ligt de unieke houten Pagode op één zuil, middenin een lotusvijver.
Vervolgens naar de Tempel van de Literatuur, waarvan het oudste deel dateert uit de 11de eeuw. Het tempelterrein
is verdeeld in vijf ommuurde tempelhoven. De Oude Wijk met zijn talrijke (36!) ambachtsstraatjes en de Ngoc Sontempel in het Hoan Kiemmeer vormen het boeiende sluitstuk van deze excursie. Na afloop van de excursie wordt
u naar het hotel gebracht.
Deze excursie is op privé-basis met Engelssprekende gids, inclusief entreegelden.
Overnachting in Hanoi.
Dag 3 | 08 Maart 2017: Hanoi
Deze dag is ter vrije besteding.
Overnachting in Hanoi.
Dag 4 | 09 Maart 2017: Hanoi - Halong Bay
U wordt opgehaald en in ongeveer 3 uur rijden naar de pier in Halong Bay gebracht.

Rond het middaguur wordt u aan boord verwacht van de boot die u door de sprookjesachtige baai zal varen. Met
een klein bootje wordt u van de wal naar de boot gebracht en aan boord ontvangen met een welkomstdrankje. De
briefing van de bemanning zal de veiligheidsvoorschriften met u doornemen en vertellen wat u te wachten staan.
Zodra de boot gaat varen kunt u genieten van de uitgebreide buffetlunch in het restaurant. De specialiteit van de
baai is vis, schelpdieren en zeevruchten. Mocht u hier niet van houden dan is het verstandig dit minimaal een dag
voorafgaand aan de boottocht even door te geven aan de gids of het agentschap in Hanoi. De keuze is dan helaas
wel een stuk beperkter en minder van kwaliteit. De boot vaart intussen richting de fameuze rotspieken met namen
als Cho Da (stenen hond) en Ga Choi (vechtende hanen). Het is werkelijk een schitterend gezicht. U passeert vele
kleine en grote eilanden die bij elkaar bijna de 3000 halen. Slechts 1969 eilanden behoren toe aan de beschermde
Halong Bay. en het fantastische karstgebergte, wat zomaar oprijst uit zee, overal om u heen. In de baai wordt een paar
keer aangelegd om een grot of strandje te bezoeken. Met de kleine tender wordt u er naartoe gebracht, zwemvesten
zijn aan boord. Aan het eind van de middag keert u terug naar het schip om heerlijk te relaxen aan boord. Boven
op het zonnedek is het genieten van de zon en het uitzicht. Er is een happy hour in de bar (bij een drankje is de
tweede gratis). Het diner bestaat uit een goed verzorgd buffet en op de kleinere boten een verrassingsmenu. Na deze
fantastische dag kunt u nagenieten in uw comfortabele hut met eigen sanitair. Dit is keurig verzorgd. Elke hut heeft
een raampje met uitzicht op de baai. U overnacht op een vaste plek in de baai, de boot ligt dan stil.
Door de populariteit van Halong Bay zijn er inmiddels vele boten die hier rondvaren. Bij de stops onderweg kan dit
tot drukte leiden. Door de overheid is bepaald dat alle boten in de Halong Bay wit moeten zijn.
Informatie
De beroemde baai, Halong Bay, ligt zo’n 250 km ten zuiden van de grens met China en heeft een oppervlakte van
1.500 km². Halong Bay is één van de meest schilderachtige plekken in Vietnam en misschien wel van de wereld.
Volgens de legende zijn de eilanden ontstaan doordat een draak hier in zee landde en een deel van het land met zijn
staart meenam en dit vervolgens onder water liet verdwijnen. Alleen de hoger gelegen delen van het land zijn boven
het water blijven uitsteken. In werkelijkheid zijn de grillige vormen van de rotsen ontstaan door de eeuwenlange
invloed van wind, regen en golven. Het maakt onderdeel uit van het karstgebergte dat u ook op het land in Noord
Vietnam en in Zuid China aantreft. Het kalksteen is een zacht gesteente wat vocht opneemt. Dit zorgt ervoor dat er
zoveel begroeiing op de rotsen mogelijk is. Het is een fantastische belevenis om hier te mogen varen.
Pelican cruises:
De cruise-operator Pelican cruises heeft 3 (stalen) boten, allen hebben 22 hutten, verdeeld over 2 dekken. maximum
44 personen. Er zijn alleen 2 tweepersoonskamers voor maximaal 2 volwassenen en een kind onder de 12 jaar in
een hut. Grootte van de hut: 16 m2. Alle hutten hebben airconditioning en een raam om te genieten van de prachtige
omgeving. U heeft beschikking over een kleine badkamer met normaal toilet, douche en een wastafel. Verder in de
hut: een minibar, föhn en slippers.
De routes zijn altijd onder voorbehoud wegens wisselende weersomstandigheden, getij niveau en
bedrijfsomstandigheden. Hetzelfde geldt voor de excursies, ook deze kunnen wijzigen indien de
weersomstandigheden dat vereisen. Niet gebruikte diensten zijn niet onderworpen aan een terugbetaling.
Inclusief lunch, diner, ontbijt/brunch, entree voor de grot, kajakken, gids van de cruisemaatschappij.
Overnachting op de boot.
Dag 5 | 10 Maart 2017: Halong Bay - Hanoi, nachttrein naar Lao Cai
Als u wilt: tai chi-les aan dek (bij goed weer), nog voor het ontbijt, u begint de dag fit. Rond 07.00 uur licht ontbijt en
bezoek aan de prachtige Suprise-grot. Hierna vaart de jonk rustig terug naar de haven van Halong Bay, ondertussen
geniet u van een heerlijke brunch. Rond 11.00 komt u aan bij de haven.
U wordt opgehaald bij de boot door uw chauffeur en naar Hanoi treinstation gebracht, aankomst rond drie uur in de
middag. Totdat uw trein vertrekt heeft u nog een paar uurtjes over. U kunt kiezen om die uurtjes in de stad door te
brengen of onderweg wat stops te maken bij bijvoorbeeld ConSon mountain of Dong Trieu, een keramiekdorpje. In
een enkel geval zult u direct naar het treinstation worden gebracht, dit heeft dan met de drukte op de weg te maken.

Deze dag is ter vrije besteding tot eind van de middag. In de kleine handelsstraatjes in de binnenstad van Hanoi
is zoveel te beleven dat de tijd voorbij is voordat u er erg in heeft. U wordt opgehaald bij het hotel en naar het
treinstation gebracht. (privé-transfer zonder gids). De definitieve tijd staat in uw reispapieren.
Vertrek rond 22.00 uur met de mooie Victoria-Express. In uw coupé worden de banken in de avond omgebouwd tot
bedden (2 x 2 boven elkaar). Voor u is de 2 persoonscoupé opgenomen. De prijs voor het treinticket met de Victoria
Express is gebaseerd op vertrek op .
Informatie over de Victoria Express:
- De trein is airconditioned.
- De Victoria Express rijdt niet op zaterdag.
Overnachting in de trein.
Dag 6 | 11 Maart 2017: Lao Cai - Sapa
Heel vroeg in de ochtend, rond 06.30 uur, komt u aan in Lao Cai, op de grens met China. Voordat u verder reist
neemt uw gids u mee naar een net restaurant op loopafstand van het station waar u kunt ontbijten. Het ontbijt is
inbegrepen. U kunt kiezen uit diverse westerse opties of kiezen voor de lekkere Vietnamese noedelsoep. Indien u
geen programma heeft in de ochtend of er is geen lokale markt, dan wordt u eerst naar Sapa gebracht (1,5 uur rijden)
en ontbijt u daar in een lokaal restaurant.
U wordt door uw gids en chauffeur opgehaald van het treinstation. U maakt meteen aansluitend een prachtige tocht.
Vanochtend is er een kleurrijke markt in het bergdorp Can Cau, ten oosten van Lao Cai. Verschillende minderheden,
zoals de Bloemen H’Mong, bieden hier hun waren aan zoals kleding, groenten, vlees en vee. Neem de tijd om hier
rond te dwalen tussen de vele kleurrijke bergstambewoners in hun veelal nog authentieke kleding. Men kleedt zich
niet voor de toeristen zo, zij kleden zich zoals ook hun voorouders deden. Wel zult u merken dat men ook lokale
souvenirs verkoopt (wat de meeste bezoekers ook heel leuk vinden), want natuurlijk probeert men van uw 'rijkdom'
ook een rijstkorreltje mee te pikken. Hierna naar het dorp Ban Pho, waar ook de Bloemen H’Mong leven. Hier maakt
u een wandeling in het dorp en omgeving. Genieten van de schilderachtige omgeving en zijn bewoners. In de loop
van de middag wordt u in ongeveer 2 uur naar uw hotel in Sapa gebracht.
Sapa is een klein bergstadje, ooit door de Fransen gesticht als bergoord. Sapa ligt op ongeveer 1600 meter hoogte,
het hoogste deel van de wijde omgeving. Het is omgeven door hoge bergen en op de lagere hellingen zijn hier en daar
rijstterrassen en groentetuinen. Het gebied leent zich uitstekend voor prachtige wandelingen in de directe omgeving
(u bent zo buiten het stadje en direct in de natuur). Dagelijks komen bergvolkeren uit de wijde omgeving naar Sapa
om hier hun goederen te verhandelen. U kunt vanuit de bergplaats mooie wandelingen maken in de omgeving:
bergen, uitzichten, dorpjes. Vanuit Sapa kunt u ook zeer interessante bezoeken brengen aan diverse bergdorpen waar
het nog veel authentieker is. In verschillende plaatsen zijn weekmarkten, ook op verschillende dagen: in Can Cau
op zaterdag, in Bac Ha op zondag, in Coc Ly op dinsdag en in Tam Duong op donderdag.

U overnacht in het Victoria Hotel , 4*, in Sapa.
Het enige 4-sterren hotel in noorden van Vietnam. Prachtig gebouwd in een traditionele chalet stijl, een perfect hotel
om het mooie berggebied te verkennen. Gelegen in het centrum van Sapa.
Type: Tweepersoonskamer, Superior.
Dag 7 | 12 Maart 2017: Sapa - Lao Cai, nachttrein naar Hanoi
Dagexcursie weekmarkt Bac Ha:
Vandaag wordt u vroeg opgehaald met de auto en van Sapa naar Bac Ha gereden, ongeveer 2,5 uur rijden. Er gaat
ook een Engelssprekende gids mee. U rijdt door het prachtige berggebied. In Bac Ha wordt elke zondagochtend de
grootste markt van deze regio gehouden. Het is werkelijk een feest van kleur wanneer de vele verschillende etnische
groepen, zoals de Bloemen H'mong, Phu La, Zwarte Dao, Tay, Nung minderheden etc. zich verzamelen op deze
markt. U heeft de hele ochtend de tijd om heerlijk te struinen over de markt en natuurlijk foto's te maken. Rond
de middag wordt uw lunch geserveerd in een lokaal restaurant. Na de lunch rijdt u in een half uurtje de berg af
naar beneden. U zal daar beginnen met een korte wandeling naar Trung Do dat behoort tot de Tay minderheid. In
een traditioneel Tay huis kunt u een kopje thee drinken als u wilt. Het laatste deel van de excursie wordt per boot
gedaan, alleen als er voldoende water in de rivier staat. U vaart stroomopwaarts de Chay rivier op. U heeft nu even
1,5 uur de tijd om te genieten van de prachtige omgeving en uit te rusten van de enerverende ochtend. U passeert
ook een mooie grot. Hier staat uw auto op u te wachten voor de transfer terug naar Sapa. Mocht de boottocht niet
door kunnen gaan dan wordt er een wandeling naar Trung Do village en nog een paar andere dorpen langs de rivier
aangeboden. Totale reistijd in de auto: 5 uur.
De markt in Bac Ha is alleen op zondag. Inbegrepen: privé transfer, Engelssprekende gids, lunch, boottocht, evt.
entrees.
Aan het eind van de dag wordt u teruggebracht naar het treinstation van Lao Cai gebracht. De trein vertrekt rond
20.45 uur. Uw gids brengt u tot op het juiste perron, dit kan niet missen.
De Victoria-Express vertrekt rond 21.05 uur terug naar Hanoi. In uw coupé worden de banken in de avond
omgebouwd tot bedden (2 x 2 boven elkaar). Voor u is de tweepersoonscoupé opgenomen.
Informatie over de Victoria Express:
- De trein is airconditioned.
- Restauratiewagon: de trein vertrekkend op dinsdag, donderdag en zondag heeft een restauratiewagon. Het ticket
op deze dagen is iets duurder dan op de andere dagen.
- U heeft voldoende tijd om te dineren in Sapa of op het station (wel een beetje vroeg) of in Lao Cai; het kan prettig
zijn iets te eten en te drinken mee te nemen voor aan boord. Het ontbijt is in een hotel in Hanoi (inclusief).
- De treinkaartjes zijn op vertrek op vertrek vrijdag duurder dan op andere dagen (weekendtoeslag, indien u op deze
dag reist, dan is deze toeslag al inclusief).
- De Victoria Express rijdt niet op zaterdagen.
Overnachting in de trein.
Dag 8 | 13 Maart 2017: Hanoi - Hue
Vroeg in de ochtend aankomst, officieel om 05.10 uur, op het treinstation van Hanoi. Het ontbijt is inclusief en
wordt in het Boutique 1 hotel in het centrum van Hanoi aangeboden. Vanaf 06.30 uur is het ontbijt gereed. Om het
wachten aangenaam te maken kunt u gebruik maken van een 2 persoonskamer om even te douchen en rusten. Deze
kamer is voor u geboekt tot 11.30 uur.
U wordt opgehaald bij het hotel en naar de luchthaven van Hanoi gebracht (privé-transfer zonder gids).
U vliegt met een binnenlandse vlucht van Hanoi naar Hue.
U wordt opgehaald van de luchthaven door uw chauffeur en naar uw hotel in Hue gebracht (privé-transfer zonder
gids).

Informatie Hue:
Hue was van 1802 tot 1945 de hoofdstad en zetel van de Vietnamese keizers. Het is de laatste koningstad van het land
en hèt hoogtepunt op het gebied van historische monumenten die herinneren aan dit glorieuze verleden. Ondanks
de Vietnamoorlog, die in deze regio zeer hevig was, zijn er nog genoeg bijzondere bouwwerken een bezichtiging
waard. Een van de meest indrukwekkende is de Citadel. Dit grote complex heeft verwantschap met de Verboden
Stad in China. Binnen de muren zijn tempels, paleizen en een tweede (paarse) verboden stad te bezoeken. Buiten
de stad liggen prachtige keizerlijke graftomben. Sommige lijken meer op een paleis dan een begraafplaats. Bezoek
zeker de tombe van Lang Tu Duc op zo'n 5 kilometer van het centrum en/of de tombe van Lang Minh Mang op
ongeveer 12 kilometer rijden. Tevens is de pagode van de Hemelse Moeder (Thien Mu) erg mooi. De stad leent
zich heel goed om op de fiets te stappen, deze zijn op bijna elke hoek van de straat te huur. De Perfume-rivier
deelt de stad in tweeën en mondt 13 kilometer verder in zee uit. U kunt dus ook voor een verblijf aan zee kiezen
mocht dat uw voorkeur hebben. Hue is de stad van de musici, filosofen en dichters en heeft de Vietnamese identiteit
nog niet verloren. Leuk om te doen; wandelt u ’s avonds even naar de verlichte brug, een kleurrijk lichtspel. Hier
laten verliefde stelletjes zich graag fotograferen. Voor een heerlijk diner kunnen we het Serene restaurant van harte
aanbevelen, het ziet er van binnen niet zo gezellig uit, maar het eten maakt alles goed.

U overnacht in het Villa Hotel, 4*, in Hue.
In het centrum van het Hue ligt deze bijzondere hotelvilla. Het interieur is zeer warm, kleurrijk en smaakvol. Dit hotel
wordt gerund door enthousiaste studenten van de naastgelegen hotelschool, dus het is tevens een opleidingscentrum.
De studenten doen er alles aan om uw verblijf tot een succes te maken. Er is een klein zwembad met terras. Tip:
vraag naar de kookcursus die in het hotel wordt georganiseerd. Een hele leuke ervaring!
Type: Tweepersoonskamer, Royal Superior.
Dag 9 | 14 Maart 2017: Hue
Dagexcursie Hue:
De hele dag op pad, een boeiende dag met uw chauffeur en gids (incl. entreegelden). U maakt een boottocht over
de Perfume-rivier. Deze eindigt bij de Thien Mu-pagode, waar de chauffeur u staat op te wachten. Deze pagode
is herkenbaar aan de bijzondere zevenverdiepingen tellende toren. Er staan verschillende beelden die allemaal een
andere god vereren. Nadat u de pagode heeft bezichtigd gaat u naar het indrukwekkende grafmonument van Ming
Mang. Eén van de mooiste graftombes die Hue rijk is. De bijzondere architectuur gaat hier mooi samen met de
natuur. Prachtig in het voorjaar als alles mooi in bloei staat. Vervolgens naar de keizerlijke citadel, oftewel: de
Verboden Stad. Hier kunt u zien hoe de keizerlijke familie in een geheel afgezonderde stad leefde. En aan het eind
van de dag rondstruinen op de kleurrijke Dong Ba-markt. Na afloop van de excursie wordt u terug gebracht naar
uw hotel in Hue.
Overnachting in Hue.

Dag 10 | 15 Maart 2017: Hue - Hoi An
U wordt opgehaald bij uw hotel door uw chauffeur zonder gids (excl. entreegelden) voor uw tocht van ongeveer 4
uur naar Hoi An. U rijdt zuidwaarts over de Wolkenpas met een onvergetelijk uitzicht over de fraaie kust en de ZuidChinese Zee. Vervolgens verlaat u de stad en rijdt u naar de Marble Mountains, vijf bergrotsen geheel van marmer
die opreizen uit het vlakke land. U kunt één van de bergrotsen bewandelen, waar vele u tijdens de pelgrimstocht
voorgingen. Rond deze rotsen is een heel dorp ontstaan wat leeft van het uithakken van het bijzondere roze marmer.
Er is daar ook een natuurlijke grot waar gelovigen een altaar hebben gebouwd, op bepaalde tijden zorgt de zon voor
een mysterieuze lichtinval. De sfeer is erg bijzonder. Hierna rijdt u door naar het oude Hoi An en wordt u naar uw
hotel gebracht.
Hoi An was in vroeger tijden één van de drukste havensteden van Zuidoost-Azië. Het is schilderachtig gelegen aan
de oevers van de Thu Bon-rivier. Hoi An heeft een rijk handelsverleden, waarvan de vele oude Chinese huizen
en tempels getuigen. Enkele huizen zijn geopend voor bezoekers. Het oude stadje is bijzonder pittoresk, velen
vinden Hoi An het leukste plaatsje van Vietnam. Beroemd is de Japanse overdekte brug, één van de weinige houten
boogbruggen die bewaard is gebleven. Hoi An is uitgeroepen door UNESCO als werelderfgoed. Hoi An ligt vlakbij
de kust, het zal dus duidelijk zijn, dat vis een belangrijk handelsproduct is. In Hoi An kunt u uitstekend kleding,
schoenen en tassen laten maken van goede kwaliteit en goedkoop. Erg leuk om te doen: fietsen (overal te huur). U
huurt gewoon in het oude centrum fietsen voor de periode dat u hier logeert en u pendelt de ongeveer 4 km. langs
de rivier: heerlijk ontspannen. U kunt natuurlijk ook gebruik maken van de shuttle-service van het hotel.
Tip: ga een kopje thee drinken met een heerlijk zelf gemaakt koekje bij theehuis 'Reaching Out' in de de hoofdstraat
van Hoi An. Hier krijgen dove mensen een kans om te werken en geld te verdienen. De communicatie wordt door
middel van blokjes tekst gedaan. Ervaar de stilte! Alle producten zijn fairtrade en daarom iets prijziger, maar alles
voor het goede doel.
Let op: voor het oude stadje wordt entreegeld geheven (€ 6,- p.p.), dit is niet inbegrepen, u betaalt dit ter plaatse
zelf. Bewaar dit bewijsje goed voor elk volgend bezoek aan het centrum.

U overnacht in Betel Garden Homestay, 2*, in Hoi An.
Zeer gezellige en familiaire accommodatie op 15 minuten lopen uit het centrum van Hoi An. Kleinschalig opgezet
en eenvoudige kamers. Er is ook een zwembadje bij.
Type: Tweepersoonskamer, Superior.
Dag 11 | 16 Maart 2017: Hoi An
Er is genoeg te doen, in en rondom Hoi An. Geniet van de gezellige sfeer in het stadje of rust lekker uit aan het strand.
Overnachting in Hoi An.
Dag 12 | 17 Maart 2017: Hoi An

Dag 13 | 18 Maart 2017: Hoi An
Deze dagen zijn ter vrije besteding.
Overnachtingen in Hoi An.
Dag 14 | 19 Maart 2017: Hoi An - Danang - Ho Chi Minh City
U wordt opgehaald bij uw hotel in Hoi An en in ongeveer een half uur naar de luchthaven van Danang gebracht
(transfer).
U vliegt met een binnenlandse vlucht van Danang naar Ho Chi Minh City.
U wordt opgehaald van de luchthaven door uw chauffeur (privé-transfer zonder gids) en naar uw hotel in Ho Chi
Minh City gebracht.
Het voormalige Saigon heet sinds 1976 officieel Ho Chi Minh City, door de bevolking wordt het echter meestal nog
Saigon genoemd. Het is een zeer dichtbevolkte stad en telt ruim zes miljoen inwoners. Het is een stad waar oude en
nieuwe invloeden door elkaar lopen. De stijgende economie van Vietnam komt hier het meest tot uitdrukking. Er
heerst een grote bedrijvigheid, overal wordt gebouwd en overal wordt handel gedreven op de hoeken van de straten.
Saigon kent nog veel monumentale gebouwen, met name uit de Franse koloniale periode. In de wijk Cholon, ook
wel Chinatown genoemd, wonen veel Chinezen, hier zijn dan ook talrijke Chinese tempels en huizen te bewonderen.
Hier is ook de grootste overdekte markt van Saigon te vinden, waar de meest uiteenlopende zaken te koop zijn. De
Dong Khoi Street was in de tijd van de Franse overheersing het uitgaansgebied met mooie winkels en gebouwen.
Diverse historische gebouwen zijn omgebouwd tot hotels. De Vietnamezen gaan het liefst naar de Ton Duc Thang
Street; u kunt er langs de boulevard stokbroodjes eten en met de ferryboot oversteken naar Cholon. De Notre Dame
is een prachtige kerk midden in het centrum, daterend uit 1880. Iedere ochtend wordt daar een mis gehouden. Ho
Chi Minh City kent ook interessante musea met belangrijke informatie over de geschiedenis van het land. Het
oorlogsmuseum is daar een goed voorbeeld van. Waren het een aantal jaren geleden met name de fietsen die het
straatbeeld beheersten, tegenwoordig gebruikt men naast de fietsen veelal scootertjes (inmiddels 5 miljoen crossen er
door de straten). De Benh Thanh markthal is heel erg leuk. De markt biedt naast levensmiddelen ook veel souvenirs.

U overnacht in het Silverland Jolie hotel, 3*, in Ho Chi Minh.
Een goed middenklasse hotel met huiselijke sfeer in hartje Ho Chi Minh. De kamers zijn mooi maar wel wat aan
de kleine kant. Wij boeken kamers vanaf de premier categorie, deze hebben een raam met uitzicht op de Saigon
rivier. 24 m2.
Type: Tweepersoonskamer, Premier Deluxe.

Dag 15 | 20 Maart 2017: Ho Chi Minh City
Excursie Cu Chi-tunnels en Tay Ninh:
De hele dag op pad buiten Ho Chi Minh City met uw chauffeur' zonder gids (excl. entreegelden). Om half negen
wordt u opgehaald en rijdt u eerst naar de Cu Chi-tunnels. De beroemde Cu Chi-tunnels liggen bij het plaatsje Cu
Chi, zo’n 35 km. ten noordwesten van Saigon. Tijdens de beruchte Vietnamoorlog dienden deze als schuilplaats
voor de Vietcong. De tunnels zijn bij elkaar zo’n 250 km. lang en bevinden zich op verschillende niveau’s. Het is
buitengewoon boeiend om een bezoek te brengen aan dit verdedigingsbolwerk. U kunt er ook in, in een gedeelte
dat wat breder en hoger gemaakt is dan oorspronkelijk het geval was (i.v.m. de grotere westerse afmetingen). Het is
ongelooflijk, wat daar gepresteerd is. De ingangen waren niet te zien; u zult dat ervaren, als u er met een gids loopt
(gids kunt u ter plekke inhuren). U loopt zo over zo’n ingang heen; de gids schuift wat zand weg en er verschijnt een
luikje, waar de slanke Vietnamezen in verdwenen. U heeft hier ongeveer anderhalf uur de tijd. Vervolgens rijdt u
door naar Tay Ninh, naar de kerk van de Cao Dai. Een bombastisch en kleurrijk gebouw, waar dagelijks honderden
gelovigen samenstromen in wapperende witte gewaden. Onderweg ziet u overigens meer Cao Dai-kerken, die u
herkent aan een groot oog op de gevel. U bent op tijd om de dienst van 12.00 uur mee te maken. Dit is een ware
belevenis. Bezoekers van buitenaf zijn zeer welkom. Het is een zeer fotogeniek schouwspel. De priesters zijn het
meest fotogeniek: gekleed in het wit, rood en blauw, de volgelingen herkent u aan de witte gewaden. Als u alles goed
heeft aanschouwd keert u terug naar Ho Chi Minh City. Rondom een uurtje of drie zult u terugzijn in Ho Chi Minh.
Overnachting in Ho Chi Minh City.

Dag 16 | 21 Maart 2017: Ho Chi Minh City - Can Tho of Cai Be
U wordt opgehaald bij uw hotel in Ho Chi Minh door de transferservice van de Mekong Eyes company. Tesamen
met andere reizigers wordt u naar de start van de cruise in de Mekongdelta gebracht.

Om 11.30 uur gaat u aan boord van het schip Mekong Eyes, één van de schepen van Mekong Eyes cruises. Mekong
Eyes is een kleinschalige jonk, waarmee u het deltagebied in vaart. Het is een luxe schip, alle 15 hutten hebben
airconditioning. U ziet deze dagen vanaf uw dekstoel het prachtige deltagebied aan u voorbij trekken. U komt ook in
plaatsen, die over land moeilijk toegankelijk zijn. Het is een fantastische manier om de Mekongdelta te verkennen.
U maakt op vele plaatsen uitstapjes. Na de lunch aan boord van de jonk vaart u over de brede vaarwegen waar u
het fascinerende leven van de bewoners goed kunt aanschouwen. Onderweg kunt u van boord gaan en samen met
de gids door lokale dorpjes slenteren, langs fruitgaarden, rijstvelden en kennismaken met de lokale bevolking. Aan
boord van het schip is een Engelssprekende gids voor alle gasten. Alle maaltijden aan boord zijn inbegrepen.
Opmerkingen:
- Mocht u bepaalde voorkeuren, allergieën of dieetwensen hebben kunt u deze ten minste een week voorafgaand
aan de cruise doorgeven.
- De routes zijn onder voorbehoud wegens wisselende weersomstandigheden, getij niveaus en
bedrijfsomstandigheden. Hetzelfde geldt voor de excursies, ook deze kunnen wijzigen indien de
weersomstandigheden dat vereisen. Niet gebruikte diensten zijn niet onderworpen aan een terugbetaling.
De gehele boot is van hout, en ook uw kamers zijn fraai afgewerkt met hout. Alle kamers hebben een raam en dus
altijd een mooi uitzicht. U kunt kiezen uit een twin bed (twee losse bedden) of een double bed (een tweepersoons
bed). Alle kamers zijn voorzien van airconditioning, ventilator, privé-badkamer met douche en flesjes drinkwater
in de kamer. Tevens zijn er in alle kamers reddingvesten aanwezig en is er een stopcontact om uw camera, telefoon
of andere electrische apparaten op te laden.
Overnachting aan boord van de Mekong Eyes jonk.
Dag 17 | 22 Maart 2017: Mekongdelta, cruise met Mekong Eyes - Can Tho
Vroeg in de ochtend arriveren we in Cai Be, waar u afscheidt neemt van de kapitein en zijn bemanning. Door de
bouw van een brug is de drijvende markt van Cai Be niet meer wat het geweest is. Toch is het nog steeds aardig om
met de sampan (klein houten bootje) hier een rondje te varen. U laat het grote water achter u en vaart over de smalle
watertjes tussen de eilanden. U kunt ook een wandeling of fietstochtje maken bij een van de dorpjes om een kijkje
te nemen hoe het leven in de Mekongdelta er uit ziet. Geniet van een heerlijke brunch in het oude Ahn Kiet House,
waarna u rond de middag wordt teruggebracht naar de pier.
U wordt door de transferservice van de Mekongeyes company terug naar uw hotel in Ho Chi Minh City gebracht.
Uw chauffeur en gids halen u op bij het hotel en rijden u in een uurtje of drie naar de Mekongdelta. Deze boeiende
delta is een labyrinth van rivieren en kanalen, met honderden grote en kleine eilanden. Het is een schitterend gebied,
kleurrijk, druk en boeiend. Bij aankomst in Cai Be passeert u een mooie Cao Dai kerk, leuk om even binnen te
kijken. Aan de kade stapt u op een gemotoriseerde boot met stoeltjes en vaart een zijrivier van de Mekong op. Uw
lokale gids vertelt u interessante dingen over het leven in de delta. U brengt een bezoek aan een bedrijfje waar
verschillende ambachten worden gepresenteerd. Hier worden onder andere typisch Aziatische snoepjes en rijstwijn
gemaakt. Natuurlijk mag u het ook proeven. Heeft u al eens een slokje slangenwijn geprobeerd? Onderweg ziet u
grote boten vol met groenten of fruit. Er wordt er handel gedreven met andere boten en passanten. Omdat het al
later op de dag is, is het meestal niet zo bedrijvig meer. De kleinere kanaaltjes tussen de eilandjes in de rivier zijn
ook heel erg leuk, het is ongelofelijk dat hier mensen wonen. Langs de oever ziet u mensen fietsen over de smalle
weggetjes, hier kunnen geen auto’s komen dus het is er heerlijk rustig. U gaat ook een bezoek brengen aan een paar
familiehuizen en bij een van de huizen is tevens de lunch. Deze lunch is exclusief, er is niet veel keus (alleen vis).
Dan verlaat u de eilanden en vaart u naar de haven in Vinh Long. Van daaruit is nog een klein uurtje naar uw hotel
in Can Tho, de grootste stad in de Mekongdelta.

Deze grote stad ligt in het hart van de Mekongdelta. Het is ook economisch gezien de belangrijkste stad. De
Mekongdelta wordt namelijk ook wel de graanschuur van Vietnam genoemd, vanwege de vruchtbaarheid van deze
regio. Can Tho is een zeer goed uitgangspunt om de boeiende delta te leren kennen. De boulevard langs de Mekong
is 's avonds erg gezellig. Veel lokale mensen komen hiernaartoe om wat te drinken en te eten. Een aanrader is het
leuke restaurant, met terras direct aan het water vlakbij de overdekte toeristenmarkt.

U overnacht in het Victoria Hotel, 4*, in Can Tho .
Een prachtig en luxe hotel in koloniale stijl, gelegen buiten de stad en aan de rivier. Het open karakter van het
hotel verbindt de mooi aangelegde tuin met het buitenleven. Het resort behoort tot de kleinschalige Victoria-keten
in Vietnam.
Type: Tweepersoonskamer, Superior.
Dag 18 | 23 Maart 2017: Can Tho
Deze dag is ter vrije besteding.
Overnachting in Can Tho .
Dag 19 | 24 Maart 2017: Mekongdelta, Can Tho - Chau Doc
Heel vroeg op, om 06.30 uur al, om naar de bruisende Cai Rang-drijvende markt te varen. Deze markt is anders dan
die van gisteren. Hier zijn kleinere boten, u ziet dus beter wat men aanbiedt. Een bijzonder kleurrijk spektakel en
zeer fotogeniek. Het is een fantastisch mooi gebied, alle soorten fruit worden hier verbouwd. Bij één van de eilanden
gaat u aan wal, bij een lokale familie. Hier krijgt u thee of rijstwijn aangeboden. Ook is er tijd om even te wandelen
op het eilandje, u komt makkelijk in contact met de deltabewoners. Vervolgens vaart u terug naar uw auto/busje.
Onderweg maakt u ook nog stops, onder andere bij het het Tra Su Cajuputbos, een mooi mangrove gebied in het
uiterste zuiden van Vietnam. Niet alleen bekend om zijn praktisch ongerepte natuur, maar ook vanwege de weelde
aan flora en fauna. Met een kleine motorgedreven prauw wordt u diep in het Cajuputbos gebracht. Om u heen ziet u
lotusbloemen en op het water siert een groen tapijt van watervarens. Onbeschrijflijk mooi. Eenmaal in het hart van dit
kleine nationale park stapt u over op een sampan, waarmee u nog verder in het indrukwekkende mangrovebos wordt
geroeid. Hier bent u ècht direct een met de natuur! De drukte laat u achter en de stilte wordt alleen doorbroken door
het geluid van vogels en insecten. De naam van dit gebied komt van de zeer zeldzame Cajuputbomen met prachtige,
geurige witte bloemen die hier nog voorkomen. Er zijn ook veel andere bloemen- en planten soorten die alleen hier
te vinden zijn. Vanuit de uitkijkpost kunt u ver kijken en bijzondere vogels spotten. Vooral in de regentijd (van
september t/m november) is het een bezoek waard! Het water is dan bedekt met een tapijt van felgroene watervarens.
U vaart ongeveer een uurtje en bent in totaal zo'n 3 uur in het park. Inclusief: Engelssprekende gids, privé-auto/
busje, entreegelden.

Informatie Chau Doc:
Chau Doc is een levendig stadje, op de grens met Cambodja, gelegen aan de Mekongrivier. Heel leuk om te doen: ter
plekke een bootje huren om naar een drijvend dorp te varen. Onder de drijvende huizen zijn complete viskwekerijen:
enorme kooien van soms wel 10 meter diep. Vraagt u of u mag kijken (u betaalt dan een paar dong; men opent een
luik en de vissen komen bijna eruit springen, het krioelt er van. Bijzonder interessant. Ook kunt u naar een dorpje
aan de oever van de rivier varen en hier even rondwandelen. Een ander tochtje: met een taxi naar de top van de
Sam-berg, hiervandaan heeft u een prachtig uitzicht over de wijde omgeving van het grensgebied van Vietnam en
Cambodja. Het Cajuput nationaal park is een geliefde bestemming voor vogelliefhebbers, met een nachtje extra in
Chau Doc is dit uitstapje de moeite waard.

U overnacht in het Victoria Hotel, 4*, in Chau Doc.
Een prachtig en statig, in koloniale stijl gebouwd hotel. Het is aan de oever van de rivier gelegen met mooie uitzichten
over de delta. Het resort behoort tot de kleine Victoria-keten in Vietnam.
Type: Tweepersoonskamer, Superior.
Dag 20 | 25 Maart 2017: Chau Doc - Ho Chi Minh City
Na een uitgebreid ontbijt pakt u uw koffers om naar Ho Chi Minh City te vertrekken. De chauffeur staat voor u klaar
voor het hotel. De rit duurt ongeveer 6 uur. Onderweg kunt u stoppen voor foto's of om even de benen te strekken.Op
deze route zijn geen noemenswaardige bezienswaardigheden.
U overnacht in het Silverland Jolie hotel, 3*, in Ho Chi Minh.
Een goed middenklasse hotel met huiselijke sfeer in hartje Ho Chi Minh. De kamers zijn mooi maar wel wat aan
de kleine kant. Wij boeken kamers vanaf de premier categorie, deze hebben een raam met uitzicht op de Saigon
rivier. 24 m2.
Type: Tweepersoonskamer, Premier Deluxe.
Dag 21 | 26 Maart 2017: Op eigen gelegenheid
Vandaag checkt u uit bij het Silverland Jolie en gaat u nog een paar dagen op eigen gelegenheid op pad.
Dag 22 | 27 Maart 2017: Op eigen gelegenheid
Dag 23 | 28 Maart 2017: Op eigen gelegenheid
Dag 24 | 29 Maart 2017: Op eigen gelegenheid
Deze dagen zijn ter vrije besteding.
Overnachtingen in Op eigen gelegenheid.

Dag 25 | 30 Maart 2017: Op eigen gelegenheid
Vandaag reist u op eigen gelegenheid naar de luchthaven van Ho Chi Minh. U vliegt terug naar huis met een vlucht
welke u zelf heeft geboekt.

Einde van een prachtige reis!

Prijzen per persoon:
€ 2.995,00 p.p.
Bijkomende kosten:
Administratiekosten: € 20 per persoon met een maximum van € 60 per boeking.
Calamiteitenfonds Reizen: € 2,50 per boeking.
Prijzen zijn inclusief:
Binnenlandse vluchten
Alle hotelovernachtingen, inclusief ontbijten
Vermelde overige maaltijden
Vermelde treinreizen
Vermelde transfers
Vermelde excursies, volgens reisprogramma
Privé auto / busje met chauffeur volgens reisprogramma

Aandachtspunten:
Van Verre is aangesloten bij de ANVR, SGR (Stichting Garantiefonds Reisgelden) en het
Calamiteitenfonds Reizen. Lidmaatschapsnummer Van Verre voor ANVR: 03020, voor SGR en
Calamiteitenfonds Reizen: 2721.
De ANVR- reisvoorwaarden zijn van toepassing. Wat betreft het onderdeel annuleringsvoorwaarden
wijken deze af, met instemming van de ANVR. U treft de annuleringsvoorwaarden aan op uw
persoonlijke pagina.
De prijzen zijn per persoon, gebaseerd op twee personen per kamer en een deelname van 2
personen.
Belangrijk: juiste opgave van uw naam:
- Geeft u duidelijk aan: heer/ meneer, mevrouw, jongen, meisje (jonger dan 12 jaar).
- Achternaam: uw geboortenaam (niet de achternaam van de partner) en voluit (bijvoorbeeld: Van
der Linden, niet v.d. Linden)
- Voornaam/ voornamen: op de tickets vermelden wij de eerste volledige voornaam zoals in uw
paspoort staat vermeld (niet uw roepnaam). Als uw naam op het ticket anders is dan in uw paspoort,
wordt u niet toegelaten op de vlucht. Bij boeking ontvangen wij wel graag alle voornamen zoals die
in uw paspoort staan.
Verzekeringen: Van Verre is verzekeringsagent van de Europeesche Verzekeringen. Het is zeer
belangrijk om goed verzekerd op vakantie te gaan. In de aparte bijlage en op de persoonlijke pagina
treft u de premies van de verzekeringen aan.
Hotels: inchecken is in de regel rond 13.00 uur (of eerder als de kamer klaar is), uitchecken is in de
regel rond 11.00 uur (u kunt nog tot het moment van vertrek in of rond het hotel verblijven, uw
bagage wordt bewaakt gestald).
De prijzen van de binnenlandse vluchten zijn onder voorbehoud. Op het moment van boeken is de
prijs pas bekend. In de offerte gaan we uit van de voordeligste mogelijkheid.
Privé auto/ busje met chauffeurm zonder gids: De dagen, waarbij u de beschikking heeft over auto/
minibusje met chauffeur: De chauffeur spreekt niet of zeer beperkt Engels (alleen de
hoogstnoodzakelijke woorden/ namen). Alle kosten voor de chauffeur zijn inbegrepen (maaltijden,
logies), evenals brandstof voor uw auto/ busje. De werktijden van de chauffeur zijn van 08.00 uur
tot 18.00 uur. De entreegelden van de te bezoeken bezienswaardigheden niet inbegrepen. De
chauffeur kent de routes goed en weet wat de interessante plaatsen zijn. Het is handig om ook zelf
een goede kaart aan te schaffen (in de grote plaatsen overal te koop), evenals een goed reisboek. U
kunt ’s morgens voor vertrek in uw hotel aan de receptie- medewerker of aan iemand van customer
services (als die er is in uw hotel) vragen de plaatsen, die u onderweg wilt bezoeken, in het
Vietnamees te schrijven voor uw chauffeur. En verder zult u ontdekken dat u met handen en voeten
een heel eind komt.
De excursies en meerdaagse tocht met eventuele gids: Alle kosten voor de gids en de chauffeur zijn
inbegrepen (maaltijden, logies), evenals brandstof voor uw auto/ busje. Eveneens zijn tijdens de
dagen dat u de beschikking heeft over de diensten van de gids en chauffeur de entreegelden van de
te bezoeken bezienswaardigheden inbegrepen.
Reisdocumenten: Uw paspoort dient geldig te zijn tot zes maanden na vertrek uit Vietnam.
Visuminformatie: zie de bijlage Praktische Informatie. Het visumformulier ontvangt u bij boeking.

