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Kort beskrivning
Avresedatum enligt kundens önskemål (Flyg till och från Vietnam ingår ej)

Detta ingår

Inrikes flyg i Vietnam
Engelsktalande guide
6 nätter med del i dubbelrum på hotell av god standard. Enkelrumstillägg tillkommer för dig so
Frukost alla dagar, samt måltider exklusive måltidsdryck enligt program
Luftkonditionerad transport med egen bil, minibuss

Dag 01:

Ankomst Ho Chi Minh Staden (Saigon)
När ni anlänt till Tan Son Nhat international Airport utanför Ho Chi Minh Staden (Saigon) möts ni
av er reseledare som kommer att vara med er under resan. Efter transport till ert Hotell och
incheckning tar vi en liten promenad runt hotellets omgivningar för att sedan tillsammans
besöka en lokal restaurang för en välkomstmiddag.
- Måltider: 1 Middag

Dag 02:

Ho Chi Minh Staden (Saigon) – Cu Chi Tunnlarna
Efter frukost på vårt hotell åker vi några mil till Cu Chi tunnlarna. Detta är ett otroligt stort
underjordiskt tunnelsystem där FNL sökte skydd och gömde sig under kriget. Där fanns
bostadsutrymmen, vapenverkstäder, sjukstugor mm. Efter besöket här beger vi oss tillbaka till
Ho Chi Minh staden (Saigon) för att äta lunch på en lokal restaurang. Efter lunchen tar vi en
rundtur i staden. Vi besöker Reunification Palace, det förra presidentpalatset, Notre Dame
katedralen, det gamla posthuset, statshuset och operahuset. Vi kommer även att shoppa på
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Ben Thanh market. Resten av eftermiddagen är ledig för egna aktiviteter. Middag på egen
hand.
- Måltider: 1 Frukost, 1 Lunch

Dag 03:

Ho Chi Minh Staden (Saigon) – Mytho
Efter frukosten på hotellet beger vi oss till My Tho i Mekong deltat. I My Tho går vi på en flodbåt
som för oss uppför Mekong floden, Vi besöker den flytande fiskmarknaden. Sen åker vi vidare
med en sampan, en flatbottnad flodbåt, som för oss genom de många kanalerna, vi kommer att
besöka en godisfabrik där vi får tillfälle att smaka på deras speciella godis med dev olika
fruktsmaker. Efter detta beger vi oss åter till Ho Chi Minh staden (Saigon), middag intages på
egen hand.
- Måltider: 1 Frukost, 1 Lunch

Dag 04:

Ho Chi Minh Staden (Saigon) - Hanoi – Ha Long Bay
Efter frukost tar vi farväl av den pulserande affärsstaden och beger oss till flygplatsen för att
flyga till Vietnams huvudstad Hanoi. Vi landar på Noi Bai Airport strax utanför Hanoi. Där väntar
en bil för att ta oss till Ha Long Bay där vi checkar in på vårt hotell. Vi vilar lite för att sedan gå
tillsammans till en lokal restaurang där vi äter samt njuter av traditionell Vietnamesisk musik. Vi
övernattar i Halong Bay.
- Måltider: 1 Frukost, 1 Lunch, 1 Middag
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Dag 05:

Ha Long Bay - Hanoi
Ni som står upp tidigt har en chans att få uppleva den fantastiska soluppgången över Ha Long
Bay. Efter frukost blir det transfer ner till hamnen och den båt som skall ta oss runt i Ha Long
Bay med sitt klara smaragdblåa vatten och sina sockertoppsberg. I den nedstigande drakens
vik reser sig mer än 3000 smala höga berg upp ur det smaragdblå vattnet. Under denna 4
timmars båtresa besöker vi grottorna Thien Cung och Dau Go och gör ett besök vid den
flytande fiskebyn. Ni kommer också att få se klipporna som kallas Stenhunden och De fightande
tupparna som är en symbol för Ha Long Bay. Under båtturen blir ni serverade en lunch,
bestående av färsk fisk och skaldjur. Efter båtturen beger vi oss åter till Hanoi. Middag intages
på egen hand.
- Måltider: 1 Frukost, 1 Lunch

Dag 06:

Hanoi City Tour
Efter frukosten börjar vår rundvandring i Hanoi med Ho Chi Minhs Mausoleum, Vi kommer
också att besöka Ho Chi Minhs stolphus och Enpelarpagoden som ligger i samma område.
Efter detta beger vi oss till Litteraturens tempel, Vietnams första universitet som bildades 1076.
Efter att ha intagit lunch på en lokal restaurang beger vi oss till Etnologiska museet, Hoan Kiem
sjön och det ståtliga operahuset. Därefter åker vi cykeltaxi i en timma i Hanois gamla kvarter. Vi
kommer att uppleva Vietnams franskinspirerade historia med sjöar, parker och de mäktiga
träkantade allérna. Efter att ha ätit en god middag avslutar vi dagen med ett besök på Thang
Long teatern där man får se en unik dockteater i en vattenbassäng.
- Måltider: 1 Frukost, 1 Lunch, 1 Middag

Dag 07:

Hanoi - Avresa
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Den tredje dagen är fri för att shopping och packning innan ni blir körs till Noi Bai International
Airport för avresa.
- Måltider: 1 Frukost
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Boende
***
11 995 SEK
Priset är per person vid grupper om två personer. Vid fler resande ko

Boende ****
14 995 SEK
Priset är per person vid grupper om två personer. V
Priserna är riktpriser. Förändringar
Flyg till ochkan
frånske
Vietnam
under h
in
Guiderna är Engelsktalande
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