
VIETNAM EMOTION
16 DAGES RUNDREJSE MED DANSK REJSELEDER
Hanoi - Halong Bugten - Hue - Hoi An - Mekongdelta - Ho Chi Minh City

- vi rejser drømmene

Oplev og hør om Vietnam  
på vores rejseforedrag

Aarhus 14. januar  
Odense 16. januar 
København 21. januar 
Vejle  28. januar 
Aalborg 29. januar
Hjørring 30. januar 
Esbjerg   04. februar

- tilmelding på vietnamtravels.dk



VIETNAM EMOTION
16 DAGES RUNDREJSE MED DANSK REJSELEDER

med både overnatninger og udflugter udi det landlige 
opland - i Mekongdeltaets frodige tropelandskab på 
skøn lodge og i Nordvietnam med en 2 dages sejltur 
rundt i Halong bugtens vidunderlige kalkstenslandskab. 
At sidde her på bådens åbne dæk med udsigt til 
kalkstensbjergenes forunderlige formationer, mens mørket 
falder på, er et af turens naturmæssige højdepunkter. 
 
På rejsen er der en god afveksling mellem kendte 
seværdigheder og lokale aktiviteter, dvs. små attraktioner 
som giver et indblik i kulturlivet og vietnamesernes 
dagligdag - bl.a. vanddukketeater, flaghejsning og 
morgengymnastik i Lenin-parken, madlavningskursus, 
gåtur i privat boligkvarter og dagsudflugter, hvor vi får 
indblik i farmere og lokalfolkets liv. Her får vi også lejlighed 
til at prøve den specielle og helt runde bambusbåd.  
 
Turen byder på hele fridage i Hanoi og Hoi An, samt 
halve fridage på rejsens øvrige destinationer - så der 
er tid til selv at se byernes særpræg og leben. Man vil 
ofte erfare, at nogle af de sjove situationer og personlige 
oplevelser sker, når man selv går på opdagelse i byens 
gader. Rundrejsen starter i Nord og slutter i Sydvietnam og 
foregår på centralplacerede 3+ og 4 stjernede hoteller.

MERE INFORMATION OM RUNDREJSEN
Læs udførligt beskrevet dagsprogram, praktiske forhold, 
vejret og om rejselederen, se rejseruten, links til hoteller  
og meget mere på www.vietnamtravels.dk 

og embedsmænd blev uddannet og gik til 
eksamen her. Efter frokost ser vi vragdelene fra 
et B52 bombefly, som blev nedskudt under 
bombardementerne i julen 1972, hvor USA ville 
vise viljestyrke og tvinge nordvietnameserne 
tilbage til fredsforhandlingerne i Paris. 
 
Senere i passagersædet på en cykelrickshaw 
skal vi rundt i den gamle bydel. Her foregår 
meget af familieforretningernes produktion på 
fortovet. Vejnavnene angiver hvilke produkter der 
laves og sælges i gaden. Nogle veje har bevaret 
dette særpræg, mens moderne erhverv har 
trængt sig ind i andre gader. 
3+ stj. Mon Regency Hotel - Delux værelse (M,F)  
 
Dag 4: Hanoi 
Fridag, og dermed tid til at opdage hovedstaden 
på egen hånd. Indsnus atmosfæren i nogle af de 
36 historiske gader i old quarter, eller spadser en 
tur rundt i det franske kvarter. Hanoi byder på et 
væld af museer, finurlige templer og andre 
attraktioner, som bestemt er et besøg værd.  
 
Mulighed med rejselederen om morgenen for 
gåtur til en ceremoniel oplevelse på Ba Dinh-
pladsen med soldaternes indmarch og 
flaghejsning under afspilning af nationalmelodien. 
Vi går forbi Lenin-parken og ser indbyggerne i 

gang med fælles morgengymnastik. Efter 
morgenmad på hotellet ligeledes muligt med 
formiddags-spadseretur rundt i byens gamle 
kvarter, hvor vi oplever stemningen fra 
sammensuriet af mennesker og aktivitet.  
 
Vietnam er kendt for et smagfuldt køkken, og i 
dette virvar af menneskelig virkelyst, kigger vi 
nærmere på den vietnamesiske madkolorit på 
markeder, restauranter og de gamle madkoners 
gadekøkkener med mulighed for smagsprøver. 
Vi ender ved en cafe, der laver en særlig “æg-
kaffe”, og smager denne Hanoi specialitet. 
3+ stj. Mon Regency Hotel - Delux værelse (M) 
 
Dag 5: Hanoi – Halong bugten 
Bus til Halong by. Herfra sejler vi med en junke 
(båd) ud i Halong bugten, hvor over 3.000 
kalkstensbjerge i særegne formationer rejser sig 
op gennem havoverfladen. Vores båd Oriental 
Sails har en anden rute end flertallet af bådene i 
Halong, og sejler ud til Bai Tu Long-området, 
hvor der er færre både og mere uforstyrret natur. 
Vi kommer forbi fiskerfamilier, der bor i en 
landsby på vandet og der er mulighed for at låne 
en kajak, svømme i bugten - og bare nyde de 
fantastiske omgivelser fra båden. Junken kaster 
anker i en klippeindhyllet bugt. Inden 
aftensmaden er der tid til en drink på dækket, 

M = Morgenmad, F = Frokost, A = Aftensmad, 
inkluderet i prisen/programmet hvor angivet.  
 
Dag 1: Afrejse Københavns lufthavn 
Flyafgang fra København med Emirates kl. 14.20 
via Dubai til Hanoi og fuld forplejning undervejs.  
 
Dag 2: Ankomst Hanoi  
Vi modtages i lufthavnen og kører til hotellet i det 
centrale Hanoi. Byen rummer en forunderlig 
arkitektur. Her står de franske palæer, brede 
boulevarder og byens grønne åndehuller i 
kontrast til buddhistiske pagoder, snævre gyder 
og den hektiske trafik. Hotelcheck-in og tid til et 
bad inden vi skal se vanddukketeater - en 
gammel vietnamesisk teaterform.  
3+ stj. Mon Regency Hotel - Delux værelse (A)  
 
Dag 3: Hanoi 
Byrundtur. Vi besøger landsfaderen Ho Chi 
Minhs mausoleum. Han ligger balsameret i en  
glassarkofag til minde om præsidenten, der 
kæmpede for Vietnams uafhængighed mod 
Japan, Frankrig og USA. Vi kommer forbi 
præsidentpaladset og Ho Chi Minhs simple 
pælehus, hvorfra strategierne for kampen mod 
Sydvietnam blev lagt. Vejen går forbi pagoden 
på en søjle og det fredfyldte Litteraturtempel, der 
var Vietnams første universitet. Datidens lærere 

AFGANGE 
16. januar - 31. januar 2020 
30. januar - 14. februar 2020 
06. februar - 21. februar 2020 
27. februar - 13. marts 2020 
12. marts - 27. marts 2020 

HOTELSTANDARD 
3+ & 4 stjernede hoteller & Deluxe båd i Halong bugten

PRISER
18.200/person i DBL vær. 
18.200/person i DBL vær. 
18.200/person i DBL vær. 
18.200/person i DBL vær. 
18.200/person i DBL vær. 

INTRODUKTION AF REJSEN 
Mange rejsende rammes af en livslang fascination af 
Vietnam, når de har besøgt landet. Den utrolige dynamik, 
der præger livet på disse kanter. Mange indbyggere har 
deres daglige laden og arbejdsmæssige gøren udendørs. 
Gaderne summer af aktivitet fra arbejdende folk, som er i 
gang med deres småfremstilling midt på fortovet, skubber 
afsted med cykler og vogne godt læsset med alt fra 
tekstiler, keramik, blomster og frugter. Og frisøren… han 
behøver blot et søm på murværket til spejlet og en stol for 
at åbne en salon. Her kan man få sig en billig klipning.  
 
Det udendørs folkeliv vil være en følgesvend på hele 
rundrejsen. Ophold og sightseeing i byerne kombineres 

ANTAL DELTAGERE
10 - 25 rejsedeltagere

VIETNAM EMOTION ER BL.A. KENDETEGNET VED 
+ Veldisponeret rejse: 2-3 nætter & god tid i de bedste byer. 
+ Centralplaceret 3+ & 4 stj hotel & Delux båd i Halong bugten. 
+ Komfortabel & varieret transportformer. Længste bustur 4timer. 
+ Fly med Emirates med Airbus A380 på dele af flystrækningen. 
+ Erfarne danske rejseledere, som er bosiddende eller har haft 
   længerevarende ophold i Vietnam. 
+ Varieret program vekslende mellem dage med kultur, natur  
   og historisk sightseeing blandet med hel og halve fridage.



mens mørket sænker sig og gør klipperne til 
mørke ujævne silhuetter. 
Oriental Sails Cruise, 2-personers kahyt (M,F,A) 
 
Dag 6: Halong bugten - Hue 
Vandets klukken mod båden og udsigt til de 
grønklædte kalkstensbjerge - en skøn morgen. 
Junken sejler til en drypstensgrotte inden frokost, 
der serveres samtidigt med at vi sejler tilbage 
mod land. Vi går fra borde ved 12-tiden og kører 
til Hanoi, hvor vi om aftenen tager nattog til Hue. 
Nattog - seng i 4-pers. sovekupe med aircon. 
Ingen andre personer end vores gruppes 
deltagere sover i de bookede kupeer (M,F,A). 
Mulighed for egen sovekupe eller for fly Hanoi-
Hue og nat på hotel - se tillæg under BEMÆRK.  
 
Dag 7: Hue 
Morgenmad med frugt og baguettes nydes i 
kupeen. Vi triller ind på kejserbyen Hue’s 
banegård om formiddagen og kører til 
mausoleerne for to af kejserne i Nguyen-
dynastiet, Khai Dinh og Minh Mang. Kejserne var 
selv bygherrer på deres kommende 
begravelsespladser. Khai Dinhs mausoleum er 
arkitektonisk inspireret af europæisk klassisk 
byggestil, men virker en smule bombastisk i 
dette bakkede landskab. Byggeriet var både dyrt 
og lang tid undervejs. Først 5 år efter hans død 
stod det færdigt, hvilket man forstår når man ser 
dekorationen i hans ærespalads “Thien Dinh”.  
 
I bus videre til Minh Mangs mausoleum, som var 
den mest produktive af alle kejsere i Nguyen-
slægten. Kejserens begravelsesmonument er på 
smukkeste vis integreret med naturen. Efter 
frokost besøges Hues kirkegård, hvor mange 
familiebeslægtede til det gamle kejserdømme er 
stedt til hvile. Det er samtidigt en af Vietnams 
største kirkegårde. Den centrale snoede vej 
bugter sig godt 4 km med grave på begge sider, 
næsten så langt øjet rækker. Nogle af store 
farverige gravsteder, som ligner miniature-
templer, fortæller historien om personer højt i 
samfundshierarkiet. Bagefter hotelcheckin og fri 
det sidste af eftermiddagen og aftenen.  
4 stj. Century Hotel - Delux Riverview vær. (M,F) 

Dag 8: Hue 
Dagens sightseeing starter ved Thien Mu 
pagoden, hvor vi får indblik i munkenes liv og 
stifter bekendtskab med den største religion i 
Vietnam, buddhismen. Vi kører videre til 
kejserpaladset. Mens kejserdømmet eksisterede, 
var det kun kejserfamilien, hoffets ansatte og 
særligt inviterede, der havde adgang til den indre 
kejserby. Bag den inderste paladsmur besøger vi 
mange smukke bygninger, der efterlader èn med 
fornemmelse af den tidligere royale storhedstid: 
Det højeste harmonis palads, de store ritualers 
gård, kejserfamiliens huse og ærestempler.  
 
Frokost i en flot restaurant i citadellet, og 
bagefter tid på egen hånd. For dem som har lyst, 
cykler vi sidst på eftermiddagen en tur rundt i 
kejsercitadellet (cykel kan erstattes med kørsel i 
cykelrickshaw uden merpris). Her ligger et 
boligkvarter, hvor kejserens ansatte boede. Den 
stemningsfulde bydel - mellem den indre og ydre 
citadelmur - virker nærmest som en by i byen. 
4 stj. Century Hotel - Delux Riverview vær. (M,F) 
 
Dag 9: Hue - Hoi An 
Vi kører til charmerende handelsby Hoi An.  
Efter en gang god spise på en frokostrestaurant i 
byen går vi en tur rundt det gamle bykvarter og 
lægger vejen forbi Fujian-kinesernes 
forsamlingshus og et over 200 år gammelt 
købmandshjem, hvor en af familiens medlemmer 
vil vise os rundt. Vi skal se den overdækkede 
japanske bro, der forbinder den japanske og 
kinesiske bydel og kigger indenfor hos et lille 
tekstilsted, og forevises processen fra 
udtrækningen af de fine silketråde fra pupperne 
til de færdige tekstiler.  
 
Senere - efter hotel check-in - går vi til 
aftensmadsrestauranten. Her vil en kok instruere 
os i hvordan man tilbereder et par vietnamesiske 
retter, som spises bagefter i et tilstødende lokale.  
4stj. Thanh Binh Riverside Htl-Delux vær. (M,F,A) 
 
Dag 10: Hoi An 
Fridag. Mulighed for en afslappende dag ved 
stranden eller i byen, hvor man kan snuse rundt i 

de hyggelige gader mellem de gamle 
købmandshuse bygget da franske, kinesiske og 
japanske handelsfolk slog sig ned i Hoi An. I de 
historiske rammer findes i dag restaurationer, 
gallerier, artifacts-butikker og skræddere. 
4 stj .Thanh Binh Riverside Hotel-Delux vær. (M) 
 
Dag 11: Hoi An 
I dag får vi et indblik i lokallivet, som det leves i 
smålandsbyerne og i de landlige egne tæt på Hoi 
An. Udflugten starter med en lille bådtur ud til en 
større og beboet ø, hvor vi skal se et lille 
bådbyggersted, hvor de fremstiller træbåde.  
Herefter begynder vi på en let 9 kilometers 
cykeludflugt rundt i øens helt flade opland, hvor 
vi får indblik i de lokales daglige gøren og laden. 
Der gøres flere ophold undervejs ved private 
hjem, hvor et, to eller tre familiemedlemmer er i 
gang med at fremstille sivkurvsbåde, måtter, 
risbrændevin, træskærerarbejder eller forbereder  
vietnamesiske specialiteter til salg på markedet 
 
Tempoet er roligt og der gøres stop når vi 
kommer forbi andre attraktioner eller særlige 
lokale aktiviteter, som man uvilkårligt støder ind i 
på sin vej gennem private boligkvarterer og ud i 
de landlige åbne omgivelser på mindre stier med 
udsigt til rismarker, fiskedamme og rejefarme. 
Efter en god frokost hos en lokal familie inden vi 
sejler tilbage ad Son Thu floden tilbage til Hoi An.   
(cykel kan erstattes med kørsel på bagsædet af 
en scooter med erfaren chauffør uden merpris). 
4stj. Thanh Binh Riverside Hotel-Delux vær.(M,F) 
 
Dag 12: Hoi An - Mekongdelta 
Fly til Ho Chi Minh City. Fra lufthavnen kører vi til 
FITO, et museum med en rustik stemning, som 
fremviser traditionel medicin fra urter og sjældne 
planter. Stedet ligger tæt på bydelen Chinatown 
som vi efterfølgende går en stemningstur i. 
 
Efter frokost med bus til Mekongdeltaet med stop 
undervejs ved templet for Cao Dai - en unik 
vietnamesisk trosretning, som blander de store 
religioner kristendom, buddhisme, islam og 
taoisme. Både ritualer, bygninger og symboler er 
særdeles farverige, og blandt deres helgener 
finder man den franske heltinde Jeanne d’Arc, 



INKLUSIV I PRISEN
•	 Flybillet med Emirates København - 

Hanoi/Ho Chi Minh City t/r med flyskifte.

•	 Al transport i Vietnam i bus, båd, nattog 
Hanoi-Hue & fly Hoi An-Ho Chi Minh City.

•	 Pension: Morgenmad, 11 x frokost og  
7 x aftensmad på udvalgte restauranter, 
madlavningskursus med professionel 
kok og måltider i private rammer.

•	 3+ & 4 stjernet hotel, 2-pers. kahyt 
på Deluxe PLUS båd i Halong bugten 
og seng i 4-personers sovekupe med 
aircon. på nattog Hanoi-Hue (kun 
Vietnam Travels gæster i sovekupeer).

•	 Alle udflugter & alle entreer jvf. program. 
Bagagehåndtering, bådfees, rickshaw, 
cykel & øvrige programsatte services. 

•	 Engelsktalende vietnamesiske guider.

•	 Dansktalende rejseleder. 

EKSKLUSIV I PRISEN
•	 Drikkevarer og måltider ikke nævnt. 

•	 Drikkepenge til lokalguider & chauffører 
(Beregn ca. 450/person).

•	 Rejseforsikringer (kan bestilles hos os). 

BEMÆRK
•	 Enkeltværelsestillæg: 3.170. 

•	 Mulighed for egen sovekupe på nattog. 
Tillæg 490 per ekstra seng. Et rejsepar 
betaler 2 x 490 for alle senge i kupeen. 

• Mulighed for fly Hanoi-Hue & overnatning 
på hotel (i stedet for nattog). Merpris 
980/person i dobbeltværelse og  
1.140/person i enkeltværelse.

•	 Ikke visumpligt for danske statsborgere.

•	 Vietnam Travels tager forbehold for 
trykfejl, ændringer i valutakurser, nye 
eller forhøjede skatter og afgifter, samt 
andre forhold vi ikke har indflydelse på. 
Nævnte hoteller anvendes som udgangs-
punkt på rejsen, dog kan ændringer 
forekomme til tilsvarende standard.

•	 Deltagerantal: 10 - 25 rejsegæster.

Urbakkevej 4 
8450 Hammel 
Mandag - Fredag 9 - 17

Tlf. (+45) 8678 5050 
www.vietnamtravels.dk 
info@vietnamtravels.dk 

VIETNAM TRAVELS 

forfatterne Victor Hugo og Shakespeare.  
Vi tager båd det sidste stykke vej til 
Mekonglodge - et hotel, som arkitektonisk passer 
til deltaets landlige stemning med 1-plans huse 
og grønne have. Her nyder vi de sidste dejlige 
eftermiddagstimer i lodgens tropiske omgivelser, 
og eventuelt en dukkert og en drink ved stedets 
fine swimmingpoolområde med vue ud til 
Mekongfloden, hvor både kommer tøffende forbi.  
3+ stj. Mekonglodge - Bungalow værelse (M,F,A) 
 
Dag 13: Mekongdelta 
Bådtur til Cai Be, som har et mindre flydende 
marked. Vi går i land og besøger små 
familieforetagender, der fremstiller specialiteter, 
frugtslik af kokosnød og popkorn af ris. Sejlturen 
fortsætter videre ned ad den travle Mekongflod 
og ind i de mindre kanaler, bl.a. i en sampan-
båd, hvor vi kommer tæt på landsbyens 
hverdagsliv. Der gøres stop undervejs ved et 
traditionelt bygget Mekong-hus, som har været 
ejet af samme familie i flere generationer. Her 
serveres en god frokost i private rammer. 
 
Om eftermiddagen cykler vi i et roligt tempo ud i 
countryside og besøger mindre familiebedrifter 
og passerer andre små entreprenører. Vi giver 
os tid til at stå af cyklen, når vi støder på noget 
opsigtsvækkende (transport på bagsædet af en 
scooter i stedet for cykel muligt uden merpris). 
Igen i dag har vi de gode sidste 
eftermiddagstimer på lodgen. 
3+ stj. Mekonglodge - Bungalow værelse (M,F,A) 
 
Dag 14: Mekongdelta - Ho Chi Minh Ctiy 
Båd til havnekajen og i bus til Ho Chi Minh City - 
en metropol med knap 10 millioner indbyggere 
og landets mest moderne by. Efter frokost 
besøges Genforeningspaladset, det tidligere 
palads for de sydvietnamesiske præsidenter 
mellem 1954 - 1975, hvor landet var opdelt i et 
kommunistisk Nordvietnam og et kapitalistisk 
Sydvietnam. Da amerikanerne militært trak sig 
ud og neddroslede den økonomiske støtte i 1973 
var skriften for Sydvietnams skæbne skrevet. 
Den 30. april 1975 faldt den sidste bastion, Ho 
Chi Minh City, da tropper med kampvogne brød 

gennem gitterporten og afsatte præsidenten. 
Bagefter besøges det kendte museum der 
udstiller billeder - primært taget af udenlandske 
fotografer - som viser Vietnam-krigens barske 
virkelighed. Vi spiser turens sidste fælles 
aftensmad på en af byens gode restauranter. 
Har man lyst, kan man tage med rejselederen til 
en udendørs bar på toppen af en midtbyens 
højhuse, få sig en drink og en spektakulært 
udsigt udover byen og dens skyline. 
3+ stj. Huong Sen Hotel - De lux værelse (M,F) 
 
Dag 15: Ho Chi Minh City - Afrejse 
Dagens program starter med bustur til de 
berygtede Cu Chi tunneler. Tunnelsystemet - 
hvor de vietnamesiske modstandsfolk Viet Cong 
skjulte sig og udførte overraskelsesangreb på 
amerikanerne - er over 250 km langt. Stedet 
rummede operationsstuer, køkkener, mødelokale 
og våbenlagre. Der bliver mulighed for at kravle 
rundt i tunnelerne, dog i en udvidet tunnelgang.  
 
For dem som har lyst, kan man om 
eftermiddagen gå med den danske rejseleder på 
en stemningstur med midtbyens virak som 
kulisse. Gåturen kommer bl.a. omkring til den 
gamle amerikanske ambassade, Biotexo 
Financial Tower – byens pt. højeste 
kontorbygning, markeder, det gamle franske 
posthus og med stop ved en kaffebar.  
 
Om aftenen bustransfer til lufthavnen, og dermed 
begynder afskeden med et land og et folk, som 
med sikkerhed efterlader et utal af dejlige 
ferieminder og oplevelser. Afrejse med Emirates 
via Dubai til København. (M) 
 
Dag 16: Ankomst Danmark 
Flyankomst til Københavns lufthavn. 
 
Detaljeret beskrivelse af dag-til-dag-
programmet findes på hjemmesiden. 
 
Forlæng rejse med 5 badedage i Phan Thiet 
eller fortsæt rejsen med 5 dages sightseeing 
til Cambodjas 2 mest spændende byer - se 
muligheder side 8 - 11 og på hjemmesiden.



 
 

MON REGENCY HOTEL (Hanoi / 3 nætter)
3+ stjernet - Deluxe værelse
Mon Regency et af de bedste 3 stjernede hoteller i Hanoi set i forhold til placering, værelses-
standard og faciliteter. Hotellet ligger i den gamle bydel med de kendte små handelsgader med 
et folkerigt udendørsleben. Fra hotellet er der hhv. 2 og 8 minutters gang til Dong Xuan marked 
og Hoan Kiem søen. Mon Regency blev gennemrestaureret for godt 1 år siden, og fremstår 
nu som et flot og pænt hotel. En elegant og klassisk boutique indretningsstil skinner igennem, 
og hurtigt får vi gæster en dejlig – ja næsten hjemlig – fornemmelse af stedet. Mon Regency 
tilbyder 60 stilfuldt indrettede værelser. I hotelrestauranten finder man et velsmagende køkken. 
Læs om hotellet: www.monregencyhotel.com

ORIENTAL SAILS CRUISE (Halong bugten / 1 nat)
Deluxe PLUS båd - 2 personers kahytter
På sejlturen i Halong bugten skal vi med “Oriental Sails”- en flot båd og en af Halong bugtens 
smukke junker. Vi samarbejder med de bedste cruiseselskaber, og sikkerheden er i top. 
Indkvartering i 2-personers kahytter med store vinduer, og udsigt til de unikke naturscenarier 
vi hele tiden sejler forbi. Oriental Sails sejler en anden rute end flertallet af bådselskaberne. 
Oriental Sails kommer ud i et område af Halong bugten kaldet Bai Tu Long, hvor der er “færre 
både og mere uforstyrret natur”. Øverst forefindes et åbent dæk, hvorfra man kan nyde den 
fantastiske vue fra stole og liggestole. På næstøverste afsnit er restauranten, der serverer os 
dejlige retter med alt godt fra havet. Der gøres stop undervejs ved seværdigheder i bugten. 
Læs om båden på: www.orientalsails.com/cruises/oriental-sails

CENTURY RIVERSIDE HOTEL (Hue / 2 nætter)
4 stjernet - Deluxe Riverview værelse
Century er et dejligt 4-stjernet hotel. Det ligger supercentralt i det franske kvarter og ud til 
Duftenes flod (“Huong Giang” floden). Lige ved hotellet ligger en del spisesteder, cafeer og 
småbutikker, og her bør man slentre en kortere eller længere indsnusning-af-atmosfæren-tur 
om aftenen. Der er få minutters gang til store Dong Ba Marked og til byens skulpturpark med 
underfundige værker. Værelserne er store, nydeligt indrettet og alle med aircondition, safety-
box og balkon med riverview. Stedets personale udstråler vietnamesisk servicemindness og er 
på stikkerne. Blandt hotellets faciliteter er swimmingpool og en restaurant, hvor vi kan indtage 
morgenmaden og kaffen på terrassen med vue til Duftenes flod.  
Læs om hotellet på: www.centuryriversidehue.com

THANH BINH RIVERSIDE HOTEL (Hoi An / 3 nætter) 
4 stjernet - Deluxe Poolview/Riverview værelse 
Thanh Binh Riverside er et Hoi Ans nyere hoteller. Det er placeret lige ved floden, og med 4 
stenkast til hjertet af Hoi An har det en perfekt beliggenhed. Vi kommer således nemt og hurtigt 
til/fra hotellet og den gamle bydel, hvor man uvilkårligt er den meste tid, når man opholder sig 
og går rundt i Hoi An. Værelserne er på 40m2 og udstyret med luksus faciliteter plus en balkon, 
hvor man kan hygge sig om aftenen. Vores værelser er booket på den bedste side af hotellet, 
nemlig den fløj som vender ud mod floden og stedets poolområde. På Thanh Binh Riverside 
findes spa og en stor swimmingpool omkranset af liggestole og små sofaer, hvorfra der ikke er 
langt til stedets udendørs cafe, som tilbyder kolde drinks, snacks og forskellige måltider.  
Læs om hotellet på: www.thanhbinhriverside.com

MEKONGLODGE (Mekongdelta / 2 nætter)
3+ stjernet - Bungalow værelse
En skøn, skøn lodge - et mekongsk landsted. Grønt, tropisk og idyllisk, og andre eksotiske  
superlativer kan tilegnes dette sted. Mekonglodge har en umiddelbare skønhed som rammer 
én, lige fra det øjeblik man ankommer og træder indenfor på stedets parcel. Stenbelagte stier 
snor sig rundt gennem en frodig have til fine 1-etages bungalows omgivet af beplantning og 
palmetræer. Placeringen lige ved Mekongfloden, og udsigten til bådenes forbifart ude på  
vandet bringer synlig aktivitet til stedet, og kolorit til morgenmaden og aftensmaden på  
restaurantens terrasse, hvorfra man har udsyn til floden. Man bliver så at sige nemt ramt af  
den afslappethed som præger stedet. Vi har 2 nætter her, men når vi forlader Mekonglodge 
ville mange nok have ønsket at det var dobbelt så mange overnatninger.  
Læs om lodgen på: www.mekonglodge.com

HUONG SEN HOTEL (Ho Chi Minh City / 1 nat & 2 nætter ved turforlængelse)
3+ stjernet - Deluxe værelse
Hotellet ligger på Dong Khoi Street, som er lige “midt i midtbyen”. Med Notre Dame Katedralen 
i den ene ende af gaden og Saigon River i den anden af gaden. Dong Khoi Street er kendt for 
sine restauranter, cafeer, butikker, men også små shops med et stort udvalg af silkestoffer og 
andre artifacts. En parallelgade fra Dong Khoi ligger hovedstrøget med rådhuset. Værelserne 
har alle de faciliteter man har brug for, og der er en fin swimmingpool på toppen af hotellet. 
Morgenmaden kan indtages både indendørs og ude på en stor tagterrasse på 7. etage med 
vue til det økonomiske tigerspring Vietnam, som især Ho Chi Minh City oplever i øjeblikket, og 
som udmønter sig i flere og flere højhuse. Huong Sen er det perfekte udgangspunkt for både 
sightseeing og aftenbylivet, som er lige på den anden side af hotellets udgangsdør.  
Læs om hotellet på: www.huongsenhotel.com.vn



REJSERUTEN VIETNAM EMOTION



 
 REJSELEDER PÅ VIETNAM EMOTION

På rejse til Vietnam i år 2000 ramtes Carsten af en 
umiddelbar fascination af landet. Og fascinationen 
er blevet til en forelskelse. Han har nu opholdt sig i  
Vietnam i sammenlagt over 5 år. Carsten taler  
flydende vietnamesisk og er en fantastisk døråbner 
i mødet med befolkningen med en sand interesse 
for hverdagslivet for risbonden, menigmand og 
lokale VIPs.  
 
Carsten har gennem årene været rejseleder på 
vores forskellige rundrejser. Som gæst på hans ture 
er man i risikozone for pådrage sig hans  
begejstring for Vietnam, og ikke mindst i stor  
smittefare for hans altid gode humør.

På en skala fra 1-10, hvor 10 er det bedste, vil vi gerne give Carsten 12 !! Carsten har været helt og aldeles 
suveræn på HELE turen. Altid professionel, venlig og imødekommende for alle spørgsmål og udfordringer. Med 
Carstens vindende væsen og hans menneskekundskab formåede han at få os alle til at føle sig godt tilpasse.
Ib og Inge, Vietnam Emotion Rejse, Marts 2019
 

Carsten er en fantatisk guide med en kæmpestor viden om Vietnam. Han har en helt speciel personlighed, som 
alle kommer til at holde af. Hans begejstring og engagement er så afsmittende. De allerbedste anbefalinger.
Dora og Gert, Vietnam Emotion Rejse, Marts 2019 
 

Carsten er fuldstændig formidabel og levende til at fortælle. Han vendte sig om i bussen for at skabe øjenkontakt, 
hver gang han berettede om Vietnam og al hans viden, også alt han oplever på egen hånd. Stort plus at han kan 
det vietnamesiske sprog. Fantastisk hjælpsom og imødekommende. Aldrig før oplevet en så vidende og levende 
guide.  
Lise og Vagn, Vietnam Emotion Rejse, Januar 2019  

 
At Carsten på sin herlige måde tog i mod os med åbne arme, hans varme sind, fantastiske måde at dele sin  
begejstring og viden om Vietnam med os, humor og historier - det gjorde jo osse det hele til en fantastisk rejse. 
Judi og Jørgen, Vietnam Emotion Rejse, Februar 2018

GÆSTERS TILBAGEMELDING PÅ VORES REJSELEDER: CARSTEN 

DANSK REJSELEDER PÅ AFGANG 16. JANUAR - 31. JANUAR 2020: 
DANSK REJSELEDER PÅ AFGANG 06. FEBRUAR - 21. FEBRUAR 2020: 
DANSK REJSELEDER PÅ AFGANG 27. FEBRUAR - 13. MARTS 2020: 
DANSK REJSELEDER PÅ AFGANG 12. MARTS - 27. MARTS 2020: 

CARSTEN 
CARSTEN 
CARSTEN 
CARSTEN 



 
 

Bo er næsten vietnameser. Han taler vietnamesisk, 
er vietnamesisk gift og har qua 14 års ophold og 
arbejde i Vietnam en enorm viden og indsigt i de 
kulturelle og politiske forhold. Som svigersøn til en 
lokal famile har han en personlig erfaring med de 
familiemæssige normer og facetter, som han gerne 
beretter om.  
 
Som tidligere underviser er han vant til at fortælle 
og sætte perspektiv på tingene. Som person er han 
lutter smil og energi, og har et væld af  
personlige historier og anekdoter som sætter ek-
stra krydderi på hans ture. Bo har stået i spidsen 
for mange rejser i Vietnam.

Bo skal have SÅ meget ros. Det hele klappede perfekt, timing og ikke mindst information om landet, befolknin-
gen, og de seværdigheder vi så og oplevede undervejs på denne flot sammensatte rundrejse. Guidens humor og 
sociale indstilling havde en afsmittende eftekt på gruppen. 
Susanne & Vagn, Vietnam Emotion Rejse, Februar 2019

Bo er meget vidende og en god fortæller. De få små situationer som jo altid opstår når 20 mennesker er  
undervejs blev løst smertefrit og hurtigt. Det var en fornøjelse med den facon Bo arrangerede alt på, og i fint  
samarbejde med lokalguiderne. Bo var meget imødekommende. 
Birger & Ulla, Vietnam Emotion Rejse, Februar 2019

 
Vores rejseleder Bo var helt fantastisk - altid velforberedt og informerende med en god portion humor.
Jørgen & Ruth, Vietnam & Cambodja Rejse, Januar 2019

 
Yderst positiv oplevelse. Bo var suveræn hele vejen igennem og meget opsat på at gøre turen til en rigtig god 
oplevelse for alle os nu berigede Vietnam-rejsende. 
Lise & Jens, Vietnam & Cambodja Rejse, Januar 2019

 
Bo var eminent på hele turen. Han er en meget levende fortæller, og utrolig opmærksom og hjælpsom. Havde Bo 
ikke været der, så var ferien ikke blevet så supergod.  
Birgit & Karl, Vietnam Emotion Rejse, Februar 2018

GÆSTERS TILBAGEMELDING PÅ VORES REJSELEDER: BO

REJSELEDER PÅ VIETNAM EMOTION
DANSK REJSELEDER PÅ AFGANG 30. JANUAR - 14.FEBRUAR 2020: BO 

 
 



 
 FEEDBACK PÅ REJSEPROGRAMMET 

En helt igennem fantastisk tur med masser af forskellige seværdigheder, så vi virkelig fik et indblik i Vietnams 
kultur, og befolkningens levevis og hverdag. Nattogturen, sejlturene og ikke mindst øturen med forskellige besøg 
og et stop hos en lokal risbondefamilie var spændende. Et virkelig spændende og alsidig program. 
Villy og Bente, Vietnam Emotion Rejse, Marts 2019 
 

Alt har klappet perfekt. Vi har været super tilfredse med indholdet af oplevelser, hoteller m.v. Så en kæmpe tak for 
en fantastisk tur. Vi har allerede rost jer til skyerne til potentielle nye kunder.
Sten & Karen, Vietnam Emotion Rejse, Marts 2019 

Det har været en uforglemmelig oplevelse. 
Jørn & Kirsten, Vietnam Emotion Rejse, Februar 2019

 
Super tur. Godt tilrettelagt og gennemført. Passende med store seværdigheder og dejligt med det dagligdagsliv 
og stemning. Stor variation: Halong bugten, livet på landet, fiskeri og cykelture. Stort plus til madoplevelserne.
Per & Anette, Vietnam Emotion Rejse, Januar 2019
 

Vi vil til enhver tid anbefale Vietnam Travels til andre. Tak for en super oplevelse. Vi syntes især cykelturene var 
meget spændende, da vi der kom helt ud til rismarkerne, rundt mellem befolkningen m.v. hvilket især var gode 
ture. Også gåturene bl.a. i Hanoi med Carsten var særlig inspirerende hvorfor de bør forblive i jeres program.
Birthe & Gunnar, Vietnam Emotion Rejse, Marts 2018

GÆSTERS TILBAGEMELDING PÅ REJSEN VIETNAM EMOTION  



BADEFORLÆNGELSE I SYDVIETNAM
SAMLET REJSEPERIODE VED FORLÆNGELSE 
16. januar - 05. februar 2020 
30. januar - 19. februar 2020 
06. februar - 26. februar 2020 
27. februar - 18. marts 2020 
12. marts - 01. april 2020

2.600 
3.500 
5.400

Råbjerg Mile. I kan også besøge Cham folkets 
tempel Poshanu. Dette særprægede tempel er 
bygget i det 13. århundrede af Cham’erne, som 
havde sit eget kulturelle islæt og religiøst var 
meget hinduistisk inspireret.  
 
En god gåtur langs stranden og en frokost 
på et af de andre resorts eller en af de lokale 
restauranter er bestemt en anden option - både 
for aktive og for de mindre aktive.  
3 stj Bon Bien Resort-Delux værelse (M) 
4 stj Blue Ocean Resort-Gardenview Bungalow(M) 
5 stj Anantara Resort-Delux Gardenview vær.(M) 
 
Dag 17: Phan Thiet 
Fridag til afslapning, sol og strand på baderesort 
lige ned til vandet og med privat strandområde 
med solsenge forbeholdt hotellets egne gæster. 
3 stj Bon Bien Resort-Delux værelse (M) 
4 stj Blue Ocean Resort-Gardenview Bungalow(M) 
5 stj Anantara Resort-Delux Gardenview vær.(M) 
 
Dag 18: Phan Thiet 
Fridag til afslapning, sol og strand på baderesort 
lige ned til vandet og med privat strandområde 

med solsenge forbeholdt hotellets egne gæster. 
3 stj Bon Bien Resort-Delux værelse (M) 
4 stj Blue Ocean Resort-Gardenview Bungalow(M) 
5 stj Anantara Resort-Delux Gardenview vær.(M) 
 
Dag 19: Phan Thiet 
Fridag til afslapning, sol og strand på baderesort 
lige ned til vandet og med privat strandområde 
med solsenge forbeholdt hotellets egne gæster. 
3 stj Bon Bien Resort-Delux værelse (M) 
4 stj Blue Ocean Resort-Gardenview Bungalow(M) 
5 stj Anantara Resort-Delux Gardenview vær.(M) 
 
Dag 20: Phan Thiet-Ho Chi Minh City lufthavn 
Fri indtil transfer til Ho Chi Minh City lufthavn. 
Busturen markerer starten på afslutningen på 
en oplevelsesrig rundrejse med rigtigt mange 
ferieminder. Ikke mindst mødet med et åbent og 
smilende folk med en smittende livslyst bliver et 
langvarigt minde. Der er flyafgang kl. 23.55 med 
Emirates via Dubai til København. På flyvningen 
Dubai-København flyver man med A380. (M) 
 
Dag 21: Ankomst Danmark  
Flyankomst til København kl. 12.20.

M = Morgenmad, F = Frokost, A = Aftensmad, 
inkluderet i prisen/programmet hvor angivet.  
 
Dag 15 fortsat: Ho Chi Minh City  
Efter udflugten til Cu Chi tunnelerne dag 15 i 
det oprindelige rejseprogram, er eftermiddagen 
og hele aftenen til egen disposition til at opdage 
metropolen. Overnatning i Ho Chi Minh City. 
3 stj. Huong Sen Hotel - Deluxe værelse (M,F) 
 
Dag 16: Ho Chi Minh City – Phan Thiet 
I siger farvel til den danske rejseleder og kører 
først på formiddagen med bus til kyst-/badebyen 
Phan Thiet med den vietnamesiske lokalguide, 
som har været sammen med gruppen siden 
dag 12. For de mere aktive er der muligheder 
for at cykle ind til Phan Thiet by eller ud i en lille 
fiskerlandsby, hvor man om morgenen kan se 
hvilke fisk, kutterne har med ind. Fiskerne og 
fiskerkoner står på stranden og sortere dagens 
fangst. 
 
Eller man kan trampe i cykelpedalerne ud til de 2 
store områder med henholdsvis hvide sandklitter 
og røde sandklitter - Phan Thiets svar på 

5 DAGES STRANDFERIE I PHAN THIET 
Efter en oplevelsesfyldt rundrejse tilbydes muligheden 
for nogle afslappende dage ved vandet. Ved Mui Ne-
stranden ved kystbyen Phan Thiet findes en række dejlige 
resorts. Her kan man slappe af ved poolen eller i  
liggestolene med vue til en bred sandstrand og bølgebrus 
fra det Sydkinesiske Hav. Nyd 5 dage 4 nætter i den  
sommerlige atmosfære på disse varme breddegrader 
inden I vender næsen hjemad til Danmark og hverdagen.
Forlængelsen inkluderer en nat mere i Ho Chi Minh City.

PRIS PER PERSON I DOBBELTVÆRELSE
3 stj. Bon Bien Resort, Deluxe værelse 
4 stj. Blue Ocean Resort, Gardenview Bungalow
5 stj. Anantara Resort, Deluxe Gardenview vær.

INKLUSIV I PRISEN PÅ FORLÆNGELSE 
+ 1 extra nat på hotel i Ho Chi Minh City inkl. morgenmad. 
+ 4 nætter på valgte resort i Phan Thiet inkl. morgenmad. 
+ Privat bustransfer Ho Chi Minh City-Phan Thiet tur/retur. 

EKSKLUSIV I PRISEN PÅ FORLÆNGELSEN 
+ Visum ved rejseforlængelse. Evt. enkeltværelsestillæg.



MUI NE STRANDEN VED PHAN THIET 
3 stjernet Bon Bien Resort, Deluxe værelse
Det første af tre hoteloptions på badeferiedelen. Et halvt sten-
kast fra sin eget 300m brede private strandområde ved det 
Sydkinesiske Hav ligger dette 3 stjernede resort, som byder 
sine gæster på rigtig flotte omgivelser og faciliteter med  
swimmingpool og jacuzzi. Her har vi booket Deluxe  
værelser, som er udstyret med alt man kan tænke sig.  
Hotellets arkitektur integrerer på en elegant måde stedets 
2-etagers hvide palævillaer med omgivelser og det fine 
haveanlæg som omkranser stedet.  
 
Morgenmadsrestauranten har et godt kontinentalt udvalg og 
mens man drikker sin morgenkaffe kan man høre havets brus-
en og svagt fornemme dens brise. Her tager I sikkert en ekstra 
kop, og bliver hængende lidt længere over morgenbordet.  
Se hjemmesiden: www.bonbienresort.com

MUI NE STRANDEN VED PHAN THIET
4 stjernet Blue Ocean Resort, Gardenview Bungalow vær.
Blue Ocean Resort er det andet baderesort som tilbydes på 
rejsens badeafslutning. Her indkvarteres man i gardenview 
bungalow værelse, som er stilfuldt dekoreret. Værelserne har 
egen terrasse, hvor man kan sidde en varm eftermiddagstime 
med en kold øl eller kop kaffe, og med udsigt til en flot have. 
Går man rundt på de buede havestier kommer man forbi den 
store swimmingpool eller ender ved resorttets private strand.  
 
Alt i alt et perfekt sted til at bade, slappe af og fordøje turens 
mange indtryk i en afslappet atmosfære med temperaturer  
omkring 30 graders varme. Ligesom de andre hoteloptions 
i Phan Thiet, ligger der restauranter lige i nærheden. Der er 
mindre seværdigheder og aktive muligheder for de som gerne 
vil kombinere afslapning med lettere aktivitet.  
Læs mere på: www.blueoceanresort.com.vn/intro.aspx

MUI NE STRANDEN VED PHAN THIET 
5 stjernet Anantara Resort, Deluxe Gardenview værelse
Den tredje hoteloption for badeforlængelsen til Phan Thiet. 
Anantara er uden tvivl et af de flotteste resorts i Mui Ne  
området nær byen Phan Thiet. Resorttet er det eneste  
5 stjernede resort her. De fint indrettede værelser har en dejlig 
stor balkon, hvorfra kan man nyde morgenen tage sin  
begyndelse. Fra værelset er der få skridt til poolen og resorttets 
private strand, som ligger ud til det Sydkinesiske hav.  
 
Her kan man slå sig ned i resorttets solstole. Morgenmadsres-
tauranten har et stort kontinentalt udvalg - her kan også spises 
frokost og aftensmad, men ellers ligger andre restauranter i 
gåafstand. Fra resorttet er der mulighed for at gå nogle lange 
ture i strandkanten, cykle en tur til byen, en lille fiskerlandsby 
eller til nogle af områdets mindre seværdigheder.  
Info om stedet: http://mui-ne.anantara.com



FORLÆNGELSE TIL CAMBODJA
5 DAGES OPLEVELSER & SIGHTSEEING I CAMBODJA 

SAMLET REJSEPERIODE VED FORLÆNGELSE 
16. januar - 05. februar 2020 
30. januar - 19. februar 2020 
06. februar - 26. februar 2020 
27. februar - 18. marts 2020 
12. marts - 01. april 2020

REJSEFORLÆNGELSE TIL CAMBODJA 
Når man først er på disse sydøstasiatiske kanter, så er 
der ikke langt fra Vietnam til Cambodja. De fleste har 
hørt om de verdenskendte Angkor-templer og sikkert 
også om tiden med Pol Pot og de Røde Khmer. Denne 5 
dages individuelle rejseforlængelse giver jer mulighed for 
at opleve Cambodjas to mest interessante destinationer, 
Phnom Penh og Siem Reap. Vietnam Travels sørger for 
alle rejseservices som transport, hotel og dagsudflugter 
med engelsktalende cambodjanske lokalguider. 
 
I kommer med bus fra Ho Chi Minh City til Phnom Penh, 
og trods en afstand på blot 275km, vil I undervejs på  
busturen og kort efter I er ankommet til Cambodjas 
hovedstad kunne mærke, at I er kommet til et andet land 
med en anden flora, byggestil, gastronomi, en anderledes 
kultur og folklore. 
 
Udover sightseeing med besøg i det kongelige palads, 
historiske steder fra Khmer Rouge-tiden, så vil I opleve 
Phnom Penh som en livlig by med mange mennesker i 
aktivitet i gaderne. Og samtidig også en smuk by med 
skyggefulde brede boulevarder, mange smukke  
arkitektoniske levn fra den franske kolonitid og en flod-
promenade som er særdeles stemningsfuld om aftenen. 

I Siem Reap skal I se de på mange måder uovertrufne 
Angkor-templer. Tænker man på at de er bygget for godt 
800 år siden, så overgår det næsten ens fantasi når man 
står og betragter flere af templerne - både i størrelse 
og ikke mindst detaljerigdommen. I flyver hjem fra Siem 
Reap via Bangkok og Dubai til København.

PRIS PER PERSON I DOBBELTVÆRELSE
5.600

INKLUSIV I PRIS FOR CAMBODJA REJSEDEL 
+ 1 ekstra nat på Huong Sen Hotel i Ho Chi Minh City. 
+ 2 nætter på 4 stjernet Ohana hotel i Phnom Penh. 
+ 2 nætter på 4 stjernet Somadevi hotel i Siem Reap.   
+ Hjemrejse fra Siem Reap (del af flybillet med Emirates). 
+ Al transport (intetsteds står man selv for transfer):  
+ Turistbus mellem Ho Chi Minh City - Phnom Penh &  
   Phnom Penh - Siem Reap. 
+ Afhentninger ved hotel, busstop og øvrige afhentnings- 
   steder i privat bil med chauffør.  
+ De programangivne ture i cykel- og motorcykelrickshaw. 
+ Entrebilletter til programsatte sightsseingsteder. 
+ Entrebillet til Phare show. 
+ Alle morgenmad, 3 x frokost og 3 aftensmad, heraf 1  
   dinner med Apsara show.  
+ Private engelsktalende guide på dage med sightseeing.

EKSKLUSIV I PRIS FOR CAMBODJA REJSEDEL 
- Visum til Cambodja (USD35 per person). 
- Drikkepenge og andre personlige udgifter. 
- Drikkevarer ved inkluderede frokoster og aftensmad.

M = Morgenmad, F = Frokost, A = Aftensmad, 
inkluderet i prisen/programmet hvor angivet.  
 
Dag 15 fortsat: Ho Chi Minh City  
Efter udflugten til Cu Chi tunnelerne dag 15 i 
det oprindelige rejseprogram, er eftermiddagen 
og hele aftenen til egen disposition til at opdage 
metropolen. Overnatning i Ho Chi Minh City. 
3 stj. Huong Sen Hotel - Deluxe værelse (M,F) 
 
Dag 16: Ho Chi Minh City - Phnom Penh 
I afhentes tidligt på hotellet og bringes til 
afgangsstedet, hvorfra I skal med turistbus til 
Phnom Penh. Undervejs krydses grænsen, 
hvor der laves visum til Cambodja. På 
busankomstpunktet i Phnom Penh venter jeres 
engelsktalende cambodjanske guide, som tager 
jer med til frokoststedet.  
 
Efter noget godt i maven, skal I på en mindre 
byrundtur, hvor I får indblik i Cambodjas nyere 
historie, når Toul Sleng-museet besøges. Her 
torturerede Khmer Rouge-regimet tusindvis i 
perioden 1975-78. I får den groteske historie 
om det brutale regimes »sociale reformer«, 
der på ganske få uger lukkede læreanstalter, 
hospitaler, aviser og beordrede byboerne ud til 
landdistrikterne, hvor hårdt fysisk arbejde i 12-15 
timer om dagen ventede.  
 
Rede penge blev afskaffet, postvæsnet nedlagt 
og al kontakt med verdenssamfundet ophørte.  



I kommer også forbi Killing Field - i dag et 
mindested for Khmer Rouge tidens ofrer. 
 
Aftensmaden indtages på det historisk kendte 
Foreign Correspondance Club, som er en 
restauration hvor udenlandske journalister - indtil 
De Røde Khmer indtog Phnom Penh i 1975 - fik 
nys om historier eller off-the-record kommentarer 
fra forfattere og diplomater, som hang ud her. 
4 stjernet Ohana Hotel - Deluxe værelse (M,F,A)  
 
Dag 17: Phnom Penh 
Sammen med engelsktalende guide og i cykel- 
rickshaw køres I til dagens planlagte attraktioner, 
som alle ligger i centrum. Byrundturen begynder 
med besøg i det royale paladsområde, hvor den 
nuværende konge Norodom Sihamoni bor. I ser 
Chan Chaya Pavillonen og Kroningshall’en. I 
samme område findes Sølvpagoden, hvor gulvet 
er dekoreret med over 5.000 sølvfliser. Her står 
en guld Buddha dekoreret med 9.584 diamanter 
og andre unikke kunstskatte.  
 
Byen åbenbares for jer, når I i passagersædet på 
cykelrickshawen fortsætter rundt i byens gader. 
Phnom Penh er præget af den franske kolonitid 
med brede boulevarder og palæer, der på 
charmerende vis blander sig med karakteristiske 
templer og moderne byggestil. I passerer 
Wat Phnom, Uafhængighedsmonumentet, 
det centrale marked og nostalgiske levn fra 
den franske kolonitid bl.a. Le Royal Hotel, 
banegården og Nationalbiblioteket. Efter frokost 
tid til at opdage hovedstaden på egen hånd. 
4 stjernet Ohana Hotel - Deluxe værelse (M,F) 
 
Dag 18: Phnom Penh - Siem Reap 
Morgenafgang med bus til Siem Reap. 
Undervejs får I syn for countryside, hvor 
livsbetingelserne tydeligvis er helt anderledes 

end i byerne - der synes nærmest at være en 
verden til forskel mellem by og land.  
 
I ankommer ud på eftermiddagen til Siem Reap, 
som er kendt for stedet med Angkortemplerne 
- et 30 km² stort område der rummer mere end 
50 templer opført over en periode på knap 
600 år. Mange af templerne rummer en sand 
uovertruffenhed og er et bygningsmæssigt bevis 
på Khmerfolkets storhed fra 9. - 15. århundrede.  
 
Templerne skal I se imorgen, mens I efter 
hotelcheck-in kan tage en spadseretur rundt 
i de centrale gader omkring old market og få 
en fornemmelse af byen. Foruden det gamle 
marked, hvor de små butikker lokker på tøj, sko, 
tasker og håndarbejder til meget billige penge, 
så byder gadesælgere med deres mobile boder 
på frugtshakes, friskpresset juice og pandekager 
til 5 – 10 kroner.  
 
Aftenens restaurantbesøg byder på Apsara 
danseoptræden, en særlig yndefuld og klassisk 
cambodjansk dans, der inkluderer temaer 
fra landets historie, arbejdet i markerne og 
kærlighedsromancer.  
4stj Somadevi Hotel-Deluxe Poolview vær. (M,A) 
 
Dag 19: Siem Reap 
I et roligt tempo og med vinden som behagelig 
aircondition i den - fortil og i siderne - åbne 
motorcykelrickshaw ser I de centrale perler i 
den klassiske Khmer tempelarkitektur: Angkor 
Thom Sydport, Bayon templet, Baphuon 
templet og Elefanternes terrasse. I ledsages 
hele dagen af en engelsktalende lokal guide. 
Efter frokost er det så tid til at tabe kæben, 
når I besøger Angkor Wat – Sydøstasiens 
største religiøse bygningsværk og et af 
verdenens menneskeskabte vidundere. Ud over 

forbavselsen over Angkor Wats storslåethed 
imponeres man ligeledes over, hvor fantasifuldt 
og detaljeret denne kultur var i udførelsen af 
dette enorme tempelkompleks.  
 
Senere kommer I til jungletemplet Ta Prohm, 
hvor træerne praktisk er vokset på og henover 
bygningen og på sin vis tilbageerobret den 
plads, som tidligere civilisationer tog fra junglen 
til at bygge templet. Aftenen byder på mad og 
underholdende optræden når Phare besøges.  
 
Denne organisation uddanner unge fattige 
cambodjanere i forskellige livsfærdigheder, bl.a. 
i akrobatik og scenekunst. Efter aftensmaden 
her hos Phare skal I se en optræden, som er 
en blanding af en teaterfortælling og akrobatik. 
I bliver vidner til et fantastisk show, der virkelig 
kommer udover scenekanten.  
4stj Somadevi Hotel-Deluxe Poolview vær(M,F,A)

Dag 20: Siem Reap – Afrejse 
Fri indtil transfer først på aftenen til lufthavnen 
for at flyve hjem. Der er tid til at tage en rolig 
sidstedag på rejsen, slappe af ved poolen på 
hotellet, få en god men prisbillig kropsmassage 
eller tage en slentretur i bycentrum for at gøre de 
sidste souvenir-indkøb på Old Market.  
 
Alternativt kan man tage ud og se flere af de lidt 
mindre templer fra Khmer-historiens storhedstid. 
Om aftenen afhentning på hotellet og i bil til 
Siem Reap lufthavn, og flyafrejse herfra mod 
Danmark. (M)

Dag 21: Ankomst Danmark 
Ankomst til Københavns lufthavn. 
 
Mere detaljeret beskrivelse af dag-til-dag-
programmet findes på hjemmesiden. 


