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Tag med på en fortryllende rundrejse til Nordvietnams
smukkeste perler efterfulgt af en afslappende badeferie ved
ferieparadiset Nha Trangs vidunderlige sandstrande.
Turen stater i Vietnams hovedstad, Hanoi, hvor I vil opleve det
pulserende liv, den udsøgte mad, den rige historie og kultur, og
alt herimellem. I rejser videre med nattog til Sapa, hvor travle
gader bliver byttet ud med smukke bjerge og frodige rismarker.
Her vil I opleve flotte vandreture og møde interessante lokale, og
se hvordan risen dyrkes i plateauer op langs bjergsiderne. I
rejser videre til det skønne Halong Bay, hvor I på et luksuriøst
krydstogtskib får lov at opleve en natur som står på
verdensarvslisten, og som vil tage pusten fra jer.
I slutter til sidst rundrejsen af med en afslappende badeferie i
Nha Trang som byder på smukke sandstrande og ren afslapning.

Tag en oplevelsesrig gåtur i Hanois franske kvarter

Kom på nattoget mellem Hanoi og Lao Cai

Oplev det uforglemmelige syn af Sapas risterasser

Prøv et 2 dages cruise gennem den smaragdgrønne
Halong Bay

Gå på de smukke sandstrande i Nha Trang



Dagsprogram

da
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Dag 1: Afgang fra
Danmark
I dag begynder jeres spændende rundrejse i
Nordvietnam, når der er afgang med fly fra Danmark.

Forplejning: Ombord på flyet

Dag 2: Ankomst til Hanoi
Om formiddagen ankommer I til Hanoi, Vietnams
hovedstad, hvor I bliver mødt af jeres guide, som sørger
for, I ankommer vel til jeres hotel.

Hanoi er en af Asiens mest romantiske og charmerende
byer med brede boulevarder, smukke indlandssøer,
franske palæer fra kolonitiden, gamle og store træer og
mange små og store parker. Byen bærer præg af at være
påvirket af både østen og vesten, da det var underlagt

Kina og derefter Frankrig i århundrerer.

I bliver transporteret til jeres hotel, hvor I tjekker ind.
Resten af dagen er på egen hånd, så her kan I slappe af på
hotellet eller tage turen ud i byen og mærke atmosfæren
og livet. Hvis I ønsker en organiseret middag, kan vi
tilbyde denne ekstraudflugt:

TILKØB: Rundvisning i Nordvietnams kulinariske
verden med blogger-guide

Tag med på en street food tour til Hanois bedste
kulinariske oplevelser med madbloggeren Mr. Van Cong
Tu. Med en enorm passion for mad og kultur har han
blogget om Vietnams kulinariske oplevelser siden 2015.

På turen i dag, slentrer I først gennem Thanh Ha
markedet. Undervejs smager I på lokale delikatesser og
hører Mr. Van Cong Tu fortælle om stolte vietnamesiske
traditioner. Dette marked er essensen af vietnamesisk
kultur med lydene og smagene af Hanoi som undertoner.

Næste stop er Dong Xuan markedet hvor aromaerne og



Sørg for at få alle de fantastiske udsiger med, når I cruiser langs Halong Bay
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de tørrede krydderier står i kø. Her venter jer flere lokale
delikatesser, prøv fx. lækkerier som pho tiu (nudelsuppe)
og bun dau (vietnamesisk 'tapas' med nudler, tofu mm.).

Turen går videre til 'food alley', Hang Than Street, Hang
Cot Street og Phung Hung Street, som alle byder på
traditionelle butikker og madboder, der giver et
autentisk indblik i den vietnamesiske kultur. I slutter til
sidst turen af med et velfortjent hvil på Old Quaters mest
besøgte (og også mindste) kaffebar.

Turen varer 3 timer og foregår om eftermiddagen.

Forplejning: Ombord på flyet
Overnatning: Hanoi La Siesta Classic, Deluxe.

Dag 3: Hanoi
I dag vågner I op til Hanoi's livlige gaders summen og har
hele dagen foran jer. Der er planlagt en udflugt for jer fra
morgenstunden og dagen i dag står i kulturens tegn.

Hanoi Museumstur

Få en dybere indsigt i Vietnams historie ved besøg på to
af Hanois allermest populære museer. Turen starter på
Fine Arts Museum, som giver et fortræffeligt overblik
over vietnamesisk kunst og dens udvikling. Efter dette
fyldestgørende indblik i Vietnams kunstscene, kan I
vælge at besøge ét af to museer som giver to forskellige

indblik i kulturen.

Det første valg er Museum of Ethnology, hvor I kan
opleve en utrolig samling af traditionelle dragter og
artefakter fra alle 54 af Vietnams etniske minoriteter.
Museet indeholder alt fra simpelt fiskegrej til dyre
smykker.

Det andet valg er Hoa Lo Prison (også kendt som "Hanoi
Hilton") som fortæller historien om franskmændenes
fængsling af vietnamesiske politiske fanger fra
1869-1954.

Turen er en formiddagstur og varer 3 timer

Har I ikke fået nok af Vietnams rige kulturliv, har I
mulighed for at tilkøbe endnu en kulturel oplevelse om
eftermiddagen:

TILKØB: Cocktailreception med performanceartisten
Dao Anh Khanh

På denne valgfrie tur, kan I fortsætte rejsen ind i
kunstens verden og komme endnu tættere på - helt ind i
kunstnerens Doa Anh Khanh private atelier.

Hanoi er ikke uden grund kendt for at være Vietnams
kulturelle center, med over 250 gallerier og kunstcaféer
på næsten hvert et gadehjørne. I bliver kørt (ca. 30 min)
til Anh Khanhs atelier, en velkendt vietnamesisk maler,
skulptør og performancekunstner. Hyg jer med en
cocktailreception, mens I får en rundvisning i galleriet,
som ligger i et træhus havet af pæle, og i baggården som



På jeres minicruise med Orchid Cruises er der skruet helt op for de hyggelige stunder og de smukke udsigter
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er fyldt med skulpturer. Som tidligere politimand er Anh
Khanh blevet et excentrisk navn, da han udfordrer
grænserne til den eksisterende kulturhistorie og
autoriteter. Denne tur vil uden tvivl give et andet indblik
i Vietnams kultur og hvordan det er at skille sig ud.

Turen begynder sidst på eftermiddagen og varer 1 time.

Forplejning: Morgenmad
Overnatning: Hanoi La Siesta Classic, Deluxe.

Dag 4: Hanoi - Lao Cai
I har dagen i dag på egen hånd. Vær opmærksom på, at I
skal check-ud fra hotellet inden middag, men hotellet kan
se efter jeres bagage, mens I bruger dagen til at få flere
oplevelser. I kan vælge at udforske Hanoi noget mere
eller tage på en udflugt. Vi anbefaler nedenstående.

TILKØB: Udflugt til Duong Lam Ancient Village inkl.
frokost

Duong Lam Ancient Village er en traditionel
vietnamesisk by, kendt som "hjembyen for to konger."
Stedet har en omfattende historie, der går næsten 1.200
år tilbage. Byen er kendt som den første landsby i
Vietnam og for sine ældgamle laterit-mustenshuse
(laterit er en rød ler dannet af forvitret basalt, der findes i
det nordlige Vietnam).

Det bliver en lærerig dag, hvor I hører om vietnamesisk
historie og arv. Dagen begynder med en times kørsel (65
km) fra Hanoi til Son Tay-provinsen. Fremme ved Duong
Lam kan I nyde en afslappende gåtur gennem de små
gyder og stier, hvor I kan beundre de gamle bygninger,
der har stået i landsbyen i århundreder. Mens I er i
Duong Lam, vil I have mulighed for at besøge Mong Phu
templet, King Ngo Quyen templet og King Phung Hung
templet. I Duong Lam er der udelukkende fokus på
agerbrug i det nordlige Red River Delta.

I kan få en smag af den lokale høst, når I skal nyde en
traditionel vietnamesisk frokost i en af de gamle
bygninger, hvor en lokal familie byder jer indenfor. I får
lov til at give en hånd med i produktionen af områdets
specialiteter, såsom blød grøn linsekager og riskager
fyldt med brunløg (retterne kan variere afhængig af
sæsonen). Efter frokosten slutter eventyret i Mia
Pagoda, der er hjemsted for 287 statuer i alle former og
størrelser. Efter nogle farverige oplevelser, er der
transfer tilbage til hotellet i Hanoi, hvor I har overnattet
natten før.

Om aftenen bliver I hentet fra hotellet og der er transfer
til togstationen i Hanoi, hvorfra nattoget kører mod Lao
Cai.

Forplejning: Morgenmad
Overnatning: Chapa Express Night Train, VIP kabine
Inkluderet i togrejsen: Velkomstdrink, badeværelse i
Chapa Lounge, ørepropper, 1 småkage/snack eller frugt,
mineralvand og sodavand/juice eller øl



Omgivelserne er helt fantastiske på det lækre Orchid Cruise i Halong Bay
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Dag 5: Lao Cai - Sapa
I ankommer til Sapa tidlig om morgenen efter en times
guidet bustransfer fra Lao Cai. Når I ankommer kan I tage
et kort hvil og spise morgenmad på Aira Hotel, inden
dagens udflugt begynder.

I juni starter risbøndernes sæson, som er på sit grønneste
i august og varer helt til november. Ønsker I at opleve
disse autentiske landskabsbilleder, er dette med andre
ord en god tid at rejse på. Er det primært vandreturene I
ønsker at opleve, er det bedste tidspunkt for dette
forårshalvåret, hvor det kølige, solfyldte vejr er perfekt
til lange, uforglemmelige vandreture.

Området er bosat af etniske minoritetsgrupper, af hvem
der er fem hovedgrupper - Hmong, Dao, Tay, Giay og Xa
Php. I takt med at området er blevet et populært sted for
turister at besøge, er der mange lokale kvinder som har
er begyndt at sælge souvenirs. Dette er en kærkommen
ekstra indtægtskilde for lokale familier, men I skal være
forberedt på, at de kan være noget påtrængende. Ønsker
I ikke at købe disse souvenirs fra dem, giv dem da et
høfligt "nej tak" og bed guiden om at dirigere jer væk.

Vandretur i Cat Cat og Y Lihn Ho, morgen og formiddag

I kan vælge mellem at gå fra jeres hotel, eller blive kørt
de 2 km i en minibus ad de bakkede veje langs smukke,
grønne marker til Cat Cat Village. Når I ankommer
påbegynder I en afslappet vandretur på 3 km gennem
byen for at få et indblik i den traditionelle levevis hos den

etniske minoritet Black H'mong. Udforsk et smukt
vandfald og de nærliggende rester af et hydroelektrisk
kraftværk konstrueret af franskmændene i kolonitiden.
Følg en grusvej der snorer sig gennem bjergene langs en
smal å og nyd de spektakulære udsigter til markerne,
grøntsagshaverne og bakkerne, når I ankommer til Y Lihn
Ho Village. Dette er også hjemsted for Black
H'mong-folket og I kan her opleve deres traditionelle
dragter, som er lavet af hamp-stof farvet i en dybblå
farve og dekoreret med batik-blomster. Nyd et hvil ved
floden inden turen går tilbage til hovedvejen, hvor jeres
chauffør vil køre jer tilbage til Sapa om eftermiddagen.

Turen varer 4 timer og den totale gå-distance er 5 km.

Forplejning: Morgenmad
Overnatning: Aira Boutique Sapa Hotel & Spa, Deluxe
Window

Dag 6: Sapa
I nyder en god frokost på hotellet, tjekker ud og har
formiddagen på egen hånd. Dagens arrangerede udflugt
begynder over middag, hvor I bliver hentet på hotellet.

Oplev Sapas smukke natur med rismarker så langt øjet
rækker

De grønneste ris-terrasser så langt øjet rækker,
Indokinas højeste bjerg og en populær



Få en skøn oplevelse med Tai Chi på soldækket af Orchid Cruise
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trekking-destination - Nordvietnams perle Sapa er en
helt fantastisk destination.

Sapa er en mindre bjergby beliggende i Hoàng Liên
Son-bjergene, og er blevet et yndet sted for alle som er
glade for friluftsliv. Mange bruger byen som en base når
de vandrer i bjergene her, og med sin spektakulære
udsigt over rismarkerne i terrasser, Muong Hoa dalen og
det 3.123 meter høje bjerg Phang Ci Pang, er det et
fabelagtigt sted at være.

Kom med på en gåtur til kærlighedens vandfald og
himlens port

Love Waterfall ligger en 30 minutters køretur fra Sapa og
er opkaldt efter en legende der fortæller om en fe's
forelskelse i en fløjtespillende bjerg-dreng på netop dette
fortryllende sted. På vejen kan I også vælge at tage et
stop ved en lokal farm og oplevet livet her. Turen
fortsætter herefter til Heavens Gate ved Tram Ton
Mountain hvor udsigten til Mount Fansipan er absolut
fantastisk. Mount Fansipan udgør Indokinas højeste
punkt med sine 3.143 meter over havoverfladen.

I returnerer til hotellet og har frem til først på aftenen på
egen hånd, hvor I vil blive hentet af guiden og taget med
tilbage til togstationen. Herfra tager I nattoget tilbage til
Hanoi.

Forplejning: Morgenmad
Overnatning: Chapa Express Night Train, VIP kabine

Dag 7: Lao Cai - Hanoi -
Halong Bay
I ankommer til Hanoi først på morgenen, hvor I bliver
taget imod af en guide og der er arrangeret transport til
hotellet Hanoi Larosa Hotel, hvor I får et værelse til
rådighed, en dejlig morgenmad og tid til at slappe af
inden jeres cruise senere på morgenen. Klokken 10 bliver
I hentet af guiden og kørt til Tuan Chau i Halong Bay
området. Turen tager cirka 2,5 timer og her vil I gå
ombord på det luksuriøse Orchid Cruise.

Orchid Cruise langs Halong Bay

Når I ankommer til havnen går I ombord på Orchid
Cruise, som vil sejle jer rundt i Halong Bay, hvor I skal
udforske alle bugtens herligheder. Det er også på Orchid
Cruise, I skal overnatte, så der venter jer et dejligt lille
mini-cruise i de smukkeste omgivelser.

Ved ankomst, bliver I mødt med en drink i Orchid
Cruise-loungen, mens I gør jer klar til ombordstigning og
tager del i en cruisebriefing, sikkerhedsinstruktioner og
tjekker ind. Cruiset kommer til at udforske skønne
Halong Bay - et af naturens syv vidundre. Orchid Cruise
fortsætter til Da Chong holmen, hvor I kan se et 100 år
gammelt fyrtårn bygget af franskmænd.

Ombord på Orchid Cruise får I en stor, international
lunchbuffet, mens I sejler gennem Con Vit området. Her
vil I se de spektakulære kalksten som stiger op af have -



Red Bridge i Hanoi er et smukt syn
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et tryllebindende syn, I sent vil glemme. Med mange
uberørte naturperler på vejen, sejler I via Cat Ba Island,
Thoi Quyt området, Coc Ngoi holmen og gennem Gia
Luan området, som er en del af Cat Ba nationalpark.

Her vil I gå i land, på Cat Ba Island, og tage med bus til
Trung Trang hulen midt på øen. Hulen ligger i den 300
hektar store Trung Trang dal og er omgivet af den
fortryllende Kim Giao skov. Med en længde på cirka 300
meter, går hulen tværs gennem et bjerg og da den er over
2000 år gammel, er den fyldt med stalaktitter og er et
uforglemmeligt syn. Tilbage på båden, sejler I videre til
Tra Bau i Lan Ha Bay, hvor I kan nyde en forfriskende
dukkert i det krystalklare, smaragdgrønne vand.

Ud på aftenen vi i opleve en fantastisk solnedgang ved
Tonkin golfen, mens I spiser en udsøgt middag, og nyder
resten af aftenen ombord.

Halong Bay

Halong Bay ligger placeret ved udmundingen af den Røde
Flod og er kendt for sine særegne kalkstensklipper som
majæstetisk stiger op af havet, som grønne bjergtinder.
Området regnes for at være Vietnams største
naturmæssige attraktion og det består af ca. 1500
klippe- og grotteformationer i forskellige faconer og
formationer og er et skue man sent vil glemme. Legenden
siger at grotterne og klipperne er drager, sendt af
gudene, ned i det smaragdgrønne vand for at beskytte
Vietnam mod invaderende fjender. Området blev en del
af UNESCOs verdensarvliste i 1994.

Orchid Cruises

Orchid Cruses byder på en moderne elegance og med
tilsammen 22 kabiner og suiter, med fantastisk udsigt,
kan I komfortabelt nyde turen. Alle værelserne har
komfortable senge, travægge som er pyntet med
moderne kunst, privat bad, air-condition, minibar, balkon
og store vinduer. Ønsker I at opgradere fra balkonsuiten,
kontakt os.

Båden har et fantastisk restaurant- og barområde - med
happy hour - samt et soldæk hvor I kan nyde både
udsigten og det dejlige klima. Det er træningsfaciliteter
ombord og vi kan også anbefale at prøve en massage i
spa-området.

Udover de mange udflugter på sejlturen, har båden en
række aktiviteter I kan delta i ombord. Blandt andet har I
mulighed for at deltage på et madlavingskursus hvor I
lærer at lave traditionelle vietnamesiske retter. Det er
også mulighed for at komme med på fisketur, hvor det
fiskes blæksprutter, eller se en film i bådens restaurant
om aftenen. Mulighederne er mange og I kan godt glæde
jer.

Forplejning: Frokost og aftensmad
Overnatning: Orchid Cruise, Balkonsuite



På Nha Trang skønne sandstrande venter jer en afslappende badeferie
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Dag 8: Halong Bay - Hanoi
- Nha Trang
At vågne op til den smukke udsigt til Halong Bay fra
Orchid Cruise er en helt fantastisk oplevelse, og vi
anbefaler, at I står op med solen, for at opleve dens
dansen over den spejlklare vandoverflade. En anden god
grund til stå tidligt op i dag er, at I kan få den helt
fantastiske oplevelse af en Tai Chi session på skibets
soldæk ud på de tidlige morgentimer. Her vil I få en
opfriskende morgentræning under åben himmel i de
smukkeste rammer man kan forestille sig.

Efter morgenmaden er indtaget er det blevet tid til at
udforske Ao Ech-området. Her har I mulighed for at ro i
kajak og udforske den skjulte perle Lan Ha Bay. Når I
vender til´bage til skibet, er det så småt ved at være tid til
at tage afsked med Orchid Cruise. Der serveres dog først
en lækker brunch ombord, mens I cruiser mod sydsiden
af Halong Bay, som er jeres sidste destination med
Orchid Cruise.

Ved havnen møder I jeres guide og der er arrangeret
bustransfer til lufthavnen i Hanoi, hvor I flyver mod Nha
Trang hen på eftermiddagen og ankommer først på
aftenen. I lufthavnen bliver I hentet og fulgt til jeres
hotel, hvor I skal bo under jeres ophold i fantastiske Nha
Trang.

Velkommen til den smukke vietnamesiske kystby Nha
Trang

Den smukke kystby Nha Trang er mest kendt for sine
nydelige strande, gode snorklemuligheder og de
fantastiske øer udenfor kysten. Ønsker I at besøge nogle
af de nærliggende øer, kan I for eksempel tage en
svævebane over til Hòn Tre Island. Dette er uden tvivl et
ferieparadis med noget for enhver, så hvad end I ønsker
at nyde en afslappende dag på stranden eller tage på
opdagelse, er mulighederne til stede!

Den helt utroligt lange hovedstrand strækker sig i en bue
langs Tran Phu Street, og har en skøn strandpromenade.
Her han du finde utallige spisesteder og barer med en
spektakulær udsigt ud over havet.

Området er især kendt for sit maritime liv. Området Hòn
Mun var faktisk et af de fire første maritime områder i
verden som blev beskyttet af World Conservation Union
(IUCN). I har mulighed for at besøge naturreservaterne
Hòn Mun og Hòn T? m Island, som er omringet af
koralrev, med båd, og dette er virkelig alle snorkel- og
dykkeinteresseredes drøm!

L'Alyana Ninh Van Bay

Jeres resort er smukt beliggende midt i grønne, frodige
omgivelser lige ud til vandet med en smuk baggrund af
bjerge i horisonten. Der er virkelig lagt op til afslapning
og ren nydelse, når I skal være gæster på denne
vietnamesiske perle af et resort.

I bliver indkvarteret i resortets Hill Rock Pool Villa, som
udover lækker indretning byder på helt fantastiske
udsigter. I vil få en følelse af at bo lige midt i den skønne



De smukke aftener i Nha Trang nydes bedst på det smukke resort L'Alanya Ninh Van Bay
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natur, og kan nyde udsigten til det fantastiske landskab
fra komforten af resortets behagelige omgivelser.

Jeres ophold på L'Alyana Ninh Van Bay inkluderer:

Bustransfer fra lufthavnen til havnen
Bådtransfer fra havnen til resortet og tilbage på
ankomst- og afgangsdagene
Daglig morgenmad for 2 personer pr. værelse
Daglig morgen-frugtplatte og eftermiddags-te i
villaen
Daglig båd- og bilservice til og fra centrum af Nha
Trang
Flere forskellige sportsaktiviteter
24-timers butler-service
Gratis wifi i både villaerne og fællesområderne

Forplejning: Brunch

Overnatning: L'Alya Ninh Van Bay, Hill Rock Pool Villa

Dag 9: Nha Trang
Dagen i dag indbyder til ren afslapning og nydelse, når I
vågner op til dette ferieparadis og har de næste dage til
at udforske alle Nha Trangs herligheder på egen hånd.
Der er ikke arrangeret nogle udflugter for jer i dag, men
mulighedene er utallige. Vi kan blandt andet anbefale:

Po Nagar Cham Towers. Disse historiske
hinduistiske tårne er dateret så langt tilbage som til
det 8. århundrede, og man regner med, at de var
færdigbygget i det 11 århundrede. Området er
fortsat religiøst signifikant og bruges af
Cham-folket. Af de 10 originale tårne, står 4 tilbage
og disse ligger placeret på Mount Cu Lau cirka ti
minutters gang fra Tran Phu stranden.
Song Son Pagode. Færdigbygget i slutningen af
1800-tallet, er denne pagode et smukt syn med
sine smukke mosaik-drager og traditionelle
motiver. I kan gå videre op mod bakketoppen, hvor
I vil se en 14 meter lang sovende buddha, og på
toppen af bakken ligger en enorm, hvid
buddhastatue og et mindesmærke for de 6 munke
som satte ild til sig selv i protest i 1963.

Soui Do Pagode. Udenfor Nha Trang (cirka 30
minutters kørsel) ligger denne flotte pagode
dedikeret til barmhjertighedsgudinden, Quan Am.
Pagoden ligger på toppen af et bjerg og kan nåes
via en 200 trins trappe. Glæd jer til den
spektakulære udsigt og de smukke omgivelser
Nha Trang katedralen. Denne gotiske katedral,
bygget under den franske kolonitid, er den største
kirke i Nha Trang, og ligger lige ved togstationen

Der er også mange gode spisesteder og barer i Nha
Trang, her er lidt inspiration:

/asien/vietnam/l-alya-ninh-van-bay


I skal bo i lækre omgivelser i en Hill Rock Pool Villa på L'Alyana Ninh Van Bay i Nha Trang
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Sandals Restaurant. Smagfuld vietnamesisk- og
middelhavskøkken med friske råvarer fra
stillehavskysten
Lanterns Vietnamese Restaurant. For jer der
ønsker at spise lækker, autentisk vietnamesisk
mad, så er dette stedet!
Refuge Nha Trang. Denne schweizisk-franske
restaurant er perfekt for jer der ønsker god
stemning og lidt mere vestliginspireret mad
Lac Canh Restaurant. Kendt i over 40 år for sine
grillede vietnamesiske bøffer
Lang Viet. Vietnamesisk og asiatisk "food court"
med stort udvalg af autentiske retter.
Sailing club. Beliggende flot ned til stranden og her
servers god mad og drikke
United Bar. Expat-samfundets lokale vandhul
Louisiane Brew House. Fantastisk lokalbrygget øl.

Jeres hotel er beliggende i det afslappende L'Alyana
Ninh Van Bay

Med sin charmerende og romantiske beliggenhed i Ninh
Van bukten, er L'Alya omringet af betagende og
billedskønne omgivelser. Her kan du blandt andet nyde
god mad og drikke, behagelige værelser, fitnesscenter og
spa. Hotellet ligger afsides og er den perfekte base for jer
der ønsker at få det maksimale ud af afslapningen,
samtidig med at I let kan opleve alt det området har at
byde på.

Forplejning: Morgenmad

Overnatning: L'Alya Ninh Van Bay, Hill Rock Pool Villa

Dag 10: Nha Trang
I vågner til endnu en dag i ferieparadiset Nha Trang og
har en hel dag hvor I kan lave lige hvad hjertet begærer.
Der er ikke arrangeret nogle udflugter for jer i dag, men
vi kan anbefale følgende aktiviteter:

Vinpearl Amusment Park. For jer der ønsker at
tage børnene med, eller bare jeres indre barn, til
noget med lidt fart og spænding, kan en tur til
Vinpearl forlystelsespark anbefales. Her finder du
bølgebassin, vandruchebaner, et amfiteater og en
række karruseller. Parken har desuden Vietnams
største undervandsakvarium med over 300
maritime arter.
National Oceanographic Museum. Grundlagt
allerede i 1922, er dette museum en vigtig del af
bevaringsindsatsen af det maritime liv i Vietnam,
da de støtter mange forskningsprojekter og
kæmper for bevaringen af den naturlige
mangfoldighed. Her vil I opleve over 22.000
levende og bevarede arter.
Thap Ba Hot Springs Centre. For jer der ønsker
afslappende luksus, kan en tur til disse naturlige
varme kilder, beliggende udenfor Nha Trang (ca. 15
minutters kørsel) anbefales. Her er det velvære
som står på programmet.



Hill Rock Pool villaerne på L'Alyana Ninh Van Bay har den mest fortryllende udsigt fra badeværelset
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Ba Ho Waterfalls. Cirka 40 minutters kørsel
udenfor Nha Trang ligger tre nydelige vandfald,
midt i en frodig regnskov. Dette er et fantastisk
sted for jer der ønsker at svømme, fiske eller bare
holde en picnic i det smukke omgivelser.
Hon Khoi Salt Fields. En time udenfor Nha Trang
kan I opleve enorme saltmarker. Her vil I se
hvordan de arbejdene kvinder høster de store
mængder af salt på de grønne marker. Dette kan
opleves mellem januar og juni.

Måltider inkluderet: Morgenmad
Overnatning: L'Alya Ninh Van Bay, Hill Rock Pool Villa

Dag 11-12: Nha Trang -
Danmark
I dag slutter jeres fantastiske eventyr i Vietnam med
rundrejse og badeferie og turen går atter hjem mod
Danmark.



Priser og afgange

da
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Rejseperiode Maj - juni  - Fra-pris i kr. pr. person

I delt dobbeltværelse
17.998,00 DKK

Rejseperiode Juli - august  - Fra-pris i kr. pr. person

I delt dobbeltværelse
22.098,00 DKK

Rejseperiode September  - Fra-pris i kr. pr. person

I delt dobbeltværelse
17.998,00 DKK

Rejseperiode Februar - april  - Fra-pris i kr. pr. person

I delt dobbeltværelse
18.498,00 DKK

Udflugt  Street food tour with food blogger  - Tilkøb på rejsen

Pris pr. person ved 2 pers.
898,00 DKK

Pris pr. person ved 2 pers. (privat
tur)
1.848,00 DKK

Udflugt Frokost i Duong Lam Ancient Village  - Tilkøb på rejsen

Pris pr. person ved 2 pers.
598,00 DKK



Hvad er inkluderet i prisen?
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Bestil din
næste rejse
Snak med en af vores
rejseeksperter, som har mange
års erfaring og kendskab til vores
destinationer

Ring 65 65 65 65

                Bestil                

Fly Danmark - Hanoi (Vietnam) inkl. indtjekket
bagage, forplejning, skatter og afgifter

Transfer fra lufthavn til hotel i Hanoi

7dages rundrejse med overnatninger i Hanoi,
nattog, Sapa Town, nattog og Orchid Cruise

2nætter på hotel i Hanoi inkl. morgenmad

3timers Hanoi museumstur med lokal
engelsktalende guide inkl. besøg "Hanoi Hilton"

Transfer fra hotel til togstation

Chapa Express nattog fra Hanoi til Lao Cai inkl.
velkomstdrink, badeværelse i Chapa Lounge,
ørepropper, 1 småkage/snack eller frugt,
mineralvand og sodavand/juice eller øl

Transfer fra Lao Chi togstationen til Sapa med guide
inkl. morgenmad på hotel

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

1nat i Sapa Town inkl. morgenmad

Udflugt til Love Waterfall og Heavens Gate

Transfer til Lao Cai togstationen

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

Transfer fra togstation med lokal guide inkl.
morgenmad på hotel

2dage/1 nat på Orchid Cruise i Halong Bay inkl.
helpension

Transfer Halong Bay - Hanoi Lufthavn med lokal

Rejse- og afbestillingsforsikring

Indkvarteringer, ture og transfer, der ikke er
nævnt i programmet

Forplejning medmindre andet er oplyst

Drikkepenge medmindre andet er oplyst

Vaccinationer (kontakt egen læge) Læs mere her

Visum/indrejsetilladelse Læs mere her

tel:65656565
https://www.benns.dk/asien/vietnam/det-bedste-af-nordvietnam-og-badeferie-68928?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/asien/vietnam/det-bedste-af-nordvietnam-og-badeferie-68928%3E
https://www.benns.dk/vigtig-information#vaccinationer
https://www.benns.dk/vigtig-information#pasogvisum


Hvad er inkluderet i prisen?
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                Bestil                

guide

Dag 8: Fly Hanoi - Nha Trang inkl. indtjekket bagage,
skatter og afgifter

Transfer med bus og båd fra Nha Trang Lufthavn til
hotellet

3nætters badeferie på L'Alya Ninh Van Bay Resort i
Nha Trang inkl. morgenmad

Transfer med båd og bus fra hotellet til Nha Trang
Lufthavn

Fly Nha Trang - Danmark inkl. indtjekket bagage,
forplejning, skatter og afgifter

Alle udflugter og sightseeingture er med lokale
engelsktalende guider

Kolde håndklæder og vand på sightseeing-dagene

Bidrag til Rejsegarantifonden

tel:65656565
https://www.benns.dk/asien/vietnam/det-bedste-af-nordvietnam-og-badeferie-68928?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/asien/vietnam/det-bedste-af-nordvietnam-og-badeferie-68928%3E

