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Vietnams højdepunkter & strandferie på Phu Quoc 

Dag 1 – Ankomst Hanoi 

 Ankomst i Noi Bai International Airport. Modtagelse af tourguide i ankomsthallen, derefter transfer 
til dit hotel. 

 Indtjekning på dit hotel. 
 Tid på egen hånd. Besøg Hanoi labyrintiske gader i de gamle kvarterer, og se f.eks. byens mange 

flotte parker, søer og koloniale palæer. 

Dag 2 – Heldagstur i Hanoi med guide og frokost 

 Morgenmad på dit hotel. 
 Turen starter kl. 8:30 (Varighed ca. 8 timer) med privat guide. 
 Turen går bl.a. forbi Ho Chi Minh-mausoleet, One Pillar Pagoda, Thang Long Royal Citadel, Hoan 

Kiem Lake og Temple of Literature. 
 Frokost på lokal restaurant. 
 Sidst på dagen besøges Hanoi’s gamle kvarter til fods og til slut middag på lokal restaurant. 
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Dag 3 – Ha Noi til Ha Long Bay – Bai Tu Long Bay 

 Morgenmad på dit hotel. 
 Kl. 8:00 Udtjekning af dit hotel, derefter transfer til Ha Long Bay. 
 Ved ankomsten til Ha Long City, er der indtjekning på Dragon Legend Cruise. Cruiset begynder med 

velkomstdrink og sikkerhedsbriefing. 
 Frokosten serveres udendørs, mens du nyder synet af de fascinerende kalkstensformationer, som 

strækker sig så langt øjet rækker. 
 Der sejles ud til  Vung Dang – Cong Dam-området, hvor du kan svømme eller slappe af ved de 

smukke sandstrande. Du kan også leje en kajak og se de vilde klippeformationer på nærmeste hold. 
 Inden middagen kan du også tage en dukkert i krydstogtskibets flotte mineralvandspool. 

Måltider inkluderet: Morgenmad, Frokost, Middag 

Dag 4 Tra San – Thien Canh Son Cave – Ha Noi – Da Nang – Hoi An 

 Morgenmad på Dragon Legend Cruise 
 Sejltur til Con Do området, hvor du på egen hånd kan udforske den imponerede Thien Canh Son 

klippehule. 
 Udtjekning fra dit cruise, derefter transfer tilbage til Hanoi Airport. 
 Flyvning til Da Nang. Bemærk at flyvningen ikke er inkluderet i prisen. Kan bestilles hjemmefra. 
 Ankomst i Da Nang Internation Airport, hvor du bliver modtaget af en guide og transporteret til dit 

hotel i Hoi An. 
 Indtjekning på hotellet i Hoi An, hvorefter resten af dagen er til fri afbenyttelse. Gå f.eks. en tur 

langs havnefronten i Hoi An og se de farverige købmandshuse, som er malet i gul og lilla. 

Bemærk: 

– Krydstogtskibet kan ændre tider uden forudgående varsel og afhængig af vejrforhold. 

– Krydstogtskibet har sine egne guider ombord, så din guide vil ikke ledsage dig, mens du er på 

krydstogtskibet, men vil møde dig igen, når du tager afsted. 

Måltid inkluderet: Morgenmad, Frokost 

Dag 5 – Hoi An cykeltur i baglandet and gåtur i Hoi An 

 Morgenmad på dit hotel. 
 Hoi An – Halvdags cykeltur med privat guide. Varighed ca.  3,5 timer (Turen starter kl 8:00) 
 På turen vil du cykle på fredelige og landlige stier, som fører dig forbi frodige rismarker og smalle 

kanaler, inden du er fremme ved den traditionelle fiskerby Cam Thanh. 
 Frokost på en lokal restaurant. 
 Hoi An – Halvdags gåtur med privatguide. Varighed ca.  3,5 timer (Turen starter kl 13:30) 
 På byturen vil b.la. se de smukt bevarede gamle købmandshuse, hellige templer og livlige 

markeder. 
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 Der vil også være et stop hos en lokal håndværker i det gamle kvarter for at se, hvordan de flotte 
lanterner bliver lavet. Du kan lave din egen lanterne, som du kan tage med hjem som souvenir. 

Måltid inkluderet: Morgenmad, Frokost 

Dag 6 – Besøg på morgenmarked og madlavningskursus  

 Morgenmad på dit hotel. 
 Hoi An – Halvdagstur med besøg på lokal marked og madlavningskursus. Varighed: 4 timer (Turen 

starter kl 8:00) 
 På det markedet, har du mulighed for at købe lokale råvarer, som du kan bruge i din madlavning 

senere på morgenen. 
 På madlavningskursuset får du en introduktion til nogle af regionens mest kendte retter. En lokal 

kok vil hjælpe og vejlede dig i hvordan du laver en klassisk vietnamesisk ret. Det hele varer ca. 2 
timer. 

Måltid inkluderet: Morgenmad, Frokost 

Dag 7 – Hoi An – Da Nang – Ho Chi Minh City (Saigon) 

 Morgenmad på dit hotel. 
 Kl. 8:30, mødes du med din guide, som kører dig til Da Nang Airport. 
 Flyvning til Ho Chi Minh City. Bemærk at flyvningen ikke er inkluderet i prisen. Kan bestilles 

hjemmefra. 
 Ankomst i Tan Son Nhat Airport, hvor du bliver modtaget af en guide og transporteret til Ho Chi 

Minh City. Her kan du inden indtjekning besøge de imponerende Cu Chi tunneler med privat guide. 
 Frokost på en lokal restaurant. 
 Derefter køres du til dit hotel i Ho Chi Minh City, hvorefter resten af dagen er til fri afbenyttelse. 

Måltid inkluderet: Morgenmad, Frokost 

Dag 8 – Heldagstur i Ho Chi Minh City 

 Morgenmad på dit hotel. 
 Byrundtur start kl. 8:30 med lokalguide i Ho Chi Minh City. Varighed ca. 8 timer. 
 Fra morgenstunden vil du bl.a. opleve Genforeningspaladset, Hotel de Ville de Saigon 

(rådhuset), Fine Arts Museum og Jade Emperor Pagoda. 
 Frokost på lokal restaurant 
 Efter frokost besøges det store marked i Cholon distriktet. Derudover ser du Thien Hau-

templet, Cha Tam kirken og Cao Dai-templet. 
 Efterfølgende kan du vælge at udforske byen på egen hånd eller tilmelde dig en valgfri tur, hvor du 

bliver kørt rundt i byen på en Vespa. 
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Måltid inkluderet: Morgenmad, Frokost 

Dag 9 – Heldagstur Mekong Delta (Cai Be’s området) 

 Morgenmad på dit hotel. 
 8:00 er der afgang fra dit hotel, heldagsturen tager ca. 8 timer og er inkl. frokost. 
 Du bliver kørt til havnebyen Cai Be, hvor du stiger ombord på Mekong-Queen, som er en traditionel 

bambusbelagt træbåd. 
 Første stop på turen er Cai-Be markedet, som er et af de mest kendte og ældste markeder i 

Vietnam. 
 Dernæst besøges en familievirksomhed, som viser hvordan rispopcorn, kokosnødder og rispapir er 

lavet. 
 Du besøger også den lille ø, Dong Hoa Hiep Island, som du kan udforske til fods og se de små lokale 

landsbyer. 
 Frokost på lokal restaurant 
 Ved 14.30 tiden vender du tilbage til Ho Chi Mihn City, hvorefter resten af dagen er til fri 

afbenyttelse. 

Måltid inkluderet: Morgenmad, Frokost 

Dag 10 Ho Chi Mihn City – Phu Quoc Island 

 Morgenmad på dit hotel. 
 Kl. 9:00, mødes du med din guide, som kører dig til Tan Son Nhat Airport. 
 Flyvning til Phu Quoc Island. Bemærk at flyvningen ikke er inkluderet i prisen. Kan bestilles 

hjemmefra. 
 Ankomst Phu Quoc Airport og transfer til dit hotel. 
 Indtjekning på dit hotel, og derefter er resten af dagen til fri afbenyttelse. 

Måltid inkluderet: Morgenmad 

Dag 11, 12 og 13 – Phu Quoc 

 Morgenmad på dit hotel. 
 3 dage med tid til afslapning på stranden og til at nyde hotellets mange faciliteter eller udforske 

øen på egen hånd. 
 Du kan tilkøbe udflugter til Phu Quoc National Park eller Phu Quoc fængslet. 

Dag 14 – Phu Quoc Island – Ho Chi Minh City – Hjemrejse  

 Morgenmad på dit hotel. 
 Udtjekning fra dit hotel og transfer til Phu Quoc airport. 
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 Flyvning til Ho Chi Mihn City. Bemærk at flyvningen ikke er inkluderet i prisen. Kan bestilles 
hjemmefra. 

 Hjemrejse fra Tan Son Nhat Airport til Danmark. Bemærk at flyvningen ikke er inkluderet i prisen. 
Kan bestilles hjemmefra. 

 Bemærkning til dagsprogram. 
Rejseplan og aktiviteter kan ændres afhængigt af vej- og vejrforhold, vandstand og lokale forhold 
(f.eks. Festivaler, helligdage, særlige arrangementer osv.). 
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