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Halong Bay, norra Vietnam 

 
Vietnam; ett land tidigare associerat med krig… men idag en succé på turisthimlen. Vietnam är 
landet där sagor, mytologi och legender har stor betydelse för sitt folk. Ett land med oerhört 
vacker natur som ständigt skiftar i skepnad - God mat, vacker musik, men också en grym 
nutidshistoria som vietnameserna trots allt nu drar ett sträck över för att glömma och förlåta- 
och åter bygga upp sitt fascinerande land. 
Ni möter i Ho Chi Minh City kvinnor med ok på axlarna, ett hav av cyklar och mängder av 
motorcyklar.. Att följa med strömmen är ett måste i detta ett av världens mest tätbefolkade 
länder.  Ändå har Saigon – som ofta staden kallas istället för Ho Chi Minh City – så mycket 
nostalgi kring sig. Du förflyttas lätt till miljöer ur Graham Greenes roman ”Den stillsamme 
amerikanen” med krigskorrespondenten Fowler på Caravell Hotel och till den legendariska baren 
Continental Palace…. 
 
Förslag / en möjlighet till individuell & skräddarsydd upplevelseresa i Vietnam;  
 
Dag 01  ANKOMST HANOI, VIETNAM    
Ni hämtas upp på flygplatsen för transport till inbokat hotell. Hanoi är Vietnams huvudstad med 
boulevarder, franska kolonialbyggnader, parker och sjöar som bidrar till en charmig atmosfär. I varje 
kvarter finner du småbutiker, restauranger, kaféer och i hjärtat av den gamla staden ligger den vackra 
Svärdsjön. Här är tempot lugnare än i staden Ho Chi Minh City (landets största stad).  
Övernattning på hotell, 03 nätter i Hanoi  
 
Dag 02   HANOI       
Idag har ni en full dag citysightseeing med bil/chaufför/egen guide, inkl ca en timma cykeltaxi i ”gamla 
stadsdelen”. (full dag sightseeing innefattar stopp vid, eller besök till: Ho Chi Minh Mausoleet, President 
palatset, ”One Pillar Pagoda” och ”Hanoi-Hilton fängelset”) Under kvällen ser ni en vietnamesisk ”Water 
Puppet Theatre Show”; vattenmarionett-teater, en traditionell konstform vietnameserna är ensamma om i 
världen. Övernattning  i Hanoi 
 
Dag 03   HANOI – HALONG BAY – HANOI    
Efter tidig frukost går er färd med bil/minibuss ut till kusten av Halong Bay (165 km öst om Hanoi). 
Utmed vägen gör ni ett par stopp för fotografering och möte med ”lokalbefolkningens vardag”. 
Halong Bay med inte mindre än 3000 sockertopps formade öar är världsarvslistad för sitt enastående 
vackra skärgårdslandskap och ses som ett av naturens underverk. Ni gör en ca fyra timmar lång båtresa 
genom det fantastiskt vackra Halong Bay, där nyfångad ”seafood” tillagas ombord för er lunch.  
Enligt legenden kan man här se en sovande sjöjungfru på någon av klipporna eller en ormliknande varelse 
komma upp ur vattnet… På vietnamesiska betyder Ha Long – ”där draken sjönk i havet”.  
Under eftermiddag har ni biltransport tillbaka till ert hotell i Hanoi. 
Övernattning i Hanoi 
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Dag 04   HANOI - HUE      
Efter frukost bär det av till Hanoi flygplats för inrikesflyg söderut till Hue, tidigare kejsarstad och forna 
symbol för kungligheter och kultur, vackert belägen vid floden Perfume River. Ni besöker där det kejserliga 
citadellet, gör en båttur på den romantiska Perfume River genom trädgårdar och sjöar till Thien Mu 
Pagoden, samt en promenad till Dong Ba Marknaden. Övernattning på hotell i Hue 
 
Dag 05   HUE - DANANG - HOI AN     
Efter frukost besöker ni Kejsare Minh Mang´s mausoleum i lugn omgivning av trädgårdar och sjöar. 
Därefter gör ni en vacker bilresa (145km) till Hoi An, via Lang Co beach och det spektakulära Hai Van 
Pass. I Danang stannar ni till vid ”Cham Sculpture” och ”Marmorberget”. Framme i Hoi An ser ni er 
omkring till fots med guide i den UNESCO listade ”världsarvsstaden”.  
Den charmiga staden Hoi An har gångavstånd ”till allt” och var på 1500-talet en viktig handelsstad utmed 
kusten mitt i det långsmala landet. Mycket av livet kretsar kring floden och stadens marknad sjuder av liv. 
Platsen är även känd för sina skräddare. Övernattning på hotell i Hoi An  
 
Dag 06   DANANG - NHA TRANG    
Er resa fortsätter söderut; Transfer till Danang flygplats för flyg till kuststaden Nha Trang för några dagars 
avkoppling. Från Nha Trang flygplats transfer till inbokat hotell, därefter ”egen tid”. 
Övernattning på Beach resort 
 
Dag 7-9  NHA TRANG ”FÖR AVKOPPLING”    
Förslag: Tre hela dagar (eller enligt ert önskemål) för avkoppling, bad, snorkling, dykning och egna 
strövtåg. Endast hotell med frukost inbokat. Övernattning på Hotell  
 
Dag 10   NHA TRANG - HO CHI MINH CITY    
Transfer till flygplatsen för flyg till Ho Chi Minh City där ni också har transport till inbokat hotell.  
Inget bokat program denna dag. 
 
Ho Chi Minh City (f.d. Saigon) är landets största stad som sjuder av kreativitet och nytänkande. I de 
centrala delarna hittar du de vackra kolonialbyggnaderna vilka omgärdas av magnifika skyskrapor. Här 
finns marknader med te, kryddor, tyger, kläder, kött, friterade gräshoppor, ja allt! Prova gärna 
nationalsoppan Pho, en soppa med nudlar, groddar, grönsaker och kött. Staden är idag även en modern 
stad med hård trafik och mängder av motorcyklar...  Övernattning på hotell, här förslag 04 nätter  
 
Dag 11   HO CHI MINH CITY    
Idag har ni full dags sightseeing med egen guide med start till t.ex Krigsmuséet, Reunification Palace / 
Independence Palace (tidigare säte för presidenten av Sydvietnam).  
Under eftermiddagen besöker ni Notre Dame katedralen liksom China Town med myllrande gränder, 
tempel och Ben Than marknaden. Övernattning på hotell i Ho Chi Minh City 
 
Dag 12   HO CHI MINH CITY - CU CHI TUNNLARNA - TAY NINH – HO CHI MIN CITY   
Er tur går idag med bil (150km) till Cu Chi tunnlarna som den vietnamesiska motståndsrörelsen byggde 
under 1940-talet i kampen mot fransmännen. På 60-talet reparerades tunnlarna och utvidgades för att 
tjäna som bas, fältsjukhus, vapenfabrik, undervisningsrum och bostäder åt FNL-gerillan. Som mest fanns 
det över 250km tunnlar i distriktet.  
 
Under Vietnamkriget levde 16 000 människor i Cu Chi tunnlarna. Det tog ett bra tag innan amerikanarna 
hittade tunnelsystemet och började med att skicka ner tränade hundar för att bekämpa gerillan. FNL 
svarade med att först strö ut peppar och sätta ut fällor för hundarna.  
Nästa steg för amerikanarna var att skicka ner soldater.. Gerillan hade preparerat tunnlarna med fällor för 
att döda, men för att i första hand skada fienden. Dödsprocenten bland de så kallade ”dödsråttorna” blev 
hög och till sist satte amerikanarna in B-52:or för att bomba tunnlarna. Ca 10 000 man från gerillan och 
22 000 man från den amerikanska och sydvietnamesiska armén förlorade livet i området.  
Genom att nu själva krypa 50-100 meter genom det ca 200km långa tunnelsystemet får du en unik 
möjlighet att se hur gerillan levde och kämpade i sin kamp för självständigheten.  
 
Ni fortsätter färden till Tay Ninh, ett center för Cao-Dai religionen; en kombination av buddhismen, 
kristendom, taoismen och konfucianismen grundad år 1926. Ni får förhoppningsvis tillfälle att beskåda de 
vitklädda ”dyrkarna” vid eftermiddagsmässan.  Övernattning på hotel i Ho Chi Minh City 
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Dag 13  UPPLEV MEKONGDELTAT MED ÖVERNATTNING  
Nu startar en tvådagars-utflykt i Mekongdeltats omgivningar. Ni hämtas på morgonen av er guide för en 
spännande resa till det enorma floddeltat. Resan startar med bil genom vackert och frodigt landskap till 
Vinh Long dit er väg kantas av risodlingar. Ni åker därifrån med båt på Mekong floden och stannar för 
lunch på An Binh Island där den lokala delikatessen är ”Fried Mekong Elephant-ear Fish”.. Turen 
fortsätter med besök i en typisk by i deltat och därifrån glider ni fram med liten ”roddbåt” genom kanaler 
för att ta del av det vardagliga livet längs floden och där trädgårdsmästaren Mr Tiger med son gärna visar 
upp sin fruktträdgård, erbjuder eget odlat risvin och berättar om sina framgångsrika odlingar. 
Åter i Vinh Long väntar er bil för transport till Can Tho och inbokat hotell. 
Övernattning i Can Tho City (Mekongdeltat) 
                         
Dag 14    CAN THO – HO CHI MINH CITY      
Efter tidig frukost på hotellet promenerar ni till Ninh Kieu piren för att ta del av den fascinerande ”flytande 
marknaden”. (mest fascinerande och genuint livligt är det från soluppgången fram till ca kl 09.00). Färden 
går sedan i bil vidare till Ho Chi Minh City dit ni anländer under eftermiddagen. 
Övernattning på Eden Star Hotel (deluxe room) i Ho Chi Minh City. 
     
Dag 15   HO CHI MINH CITY - HEMRESA…   
Utcheckning och transport till flygplats för hemresa  - slut på service -  
 

 

 

PRIS RÄKNAS FRAM INDIVIDUELLT EFTER DIN FÖRFRÅGAN BEROENDE AV TIDPUNKT 
FÖR RESA / ANTAL PERSONER I SÄLLSKAPET /VAL AV HOTELL / EXAKT INNEHÅLL… 
 
VI SER FRAM EMOT DIN FÖRFRÅGAN: MEJLA TILL reslust@swedasia.com 


