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ALLES WAT JE MOET WETEN VOOR VERTREK

Hoi! Leuk dat je een reis naar Vietnam aan het plannen bent. Je zit  
waarschijnlijk vol vragen over zaken die je moet regelen voor vertrek 

en wat er allemaal te doen is in dit land. Het Ebook dat je nu gaat lezen 
heeft het antwoord op al deze vragen.  

 
Dit is een interactief boek en waar nodig vind je links naar pagina’s op 
de website met nog veel meer informatie. Zo weet je zeker dat je geen 

leuke dingen over het hoofd ziet.  

Veel plezier met lezen. Je zult er ongetwijfeld een hoop inspiratie  
uithalen. En wil je het ebook delen met je kennissen en vriendenkring 

doe dit dan gerust. 

THOMAS DIJKHUIZEN

https://verrassendvietnam.nl/

info@verrassendvietnam.nl
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Tijdens een  
fietstocht door de 

Mekong Delta werd 
ik door deze  

vriendelijke man 
uitgenodigd voor 

een kop thee . 

Zeker in de  
kleinere steden zijn 

de mensen  
nieuwschierig en 

erg gastvrij.

ABOU US

September 2013. Na een aantal jaar als docent economie gewerkt 
te hebben op een school in Den Haag besloot ik om er een jaar  
tussenuit te gaan om te reizen en werken in Vietnam. Het land 
dat mij al lang intrigeerde vanwege de roerige geschiedenis en de 
beelden van prachtige natuur en cultuur.  
 
Dat jaar zou echter een stuk langer duren, maar dat wist ik op dat 
moment nog niet. 

Inmiddels heb ik in de afgelopen jaren zo’n beetje alle uithoeken 
van dit prachtige land gezien. Bijzondere plekken die ik zonder mijn 
vriendin Thuy waarschijnlijk nooit gezien zou hebben. En als het 
even kan nemen we onze hond Jimmy ook altijd mee op reis.  

Na de afgelopen jaren in Vietnam in het onderwijs werkzaam te zijn 
geweest is het nu tijd om aan het volgende hoofdstuk te beginnen. 
Verrassend Vietnam is namelijk uitgegroeid tot een bedrijf waar je 
nu ook terecht kunt voor je visum, de leukste tours en reizen op 
maat. 
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Tien redenen waarom 
je moet gaan



 

UNESCO werelderfgoed01

Heerlijke stranden02

Met 8 UNESCO werelderfgoed bezienswaar-
digheden kun je in Vietnam je hart ophalen. Van 
indrukwekkende architectuur tot adembenemende 
natuur. Vink jij ze allemaal af?

Vietnam heeft een immense kustlijn en je bent dan 
ook nooit ver verwijderd van een prachtig strand. 
Van de paradijselijke eilanden in het zuiden tot de 
kilometers lange zandstranden van Zuid-Centraal 
en Centraal Vietnam. Vergeet dus niet een korte 
strandvakantie in te plannen en strijk neer op het 
warme witte zand. 
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Vriendelijke inwoners03

Natuurschoon04

De positieve en gastvrije inwoners maken je tijd in 
Vietnam nog interessanter. Nergens in Azië heb ik 
zoveel leuk contact gehad met de locals als hier. Je 
zult zien dat als je je openstelt er een wereld voor 
je open gaat en de meest fantastische mensen zult 
ontmoeten.

Nog geen 1000 woorden kunnen de natuurpracht 
van het noorden van Vietnam omschrijven. Ga het 
met je eigen ogen zien en laat je overdonderen. 
Uitgestrekte valleien, rijstterrassen en bergen 
wachten op je om ontdekt te worden.
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De voortreffelijke keuken05

Oneindig avontuur06

Liefde gaat door de maag en Vietnam heeft heel 
veel van deze liefde. De keuken laat je watertan-
den en zorgt ervoor dat je de hele dag door al dit 
lekkers wilt proeven. Van streetfood tot fine dining. 
Je bent altijd dicht bij het beste wat de Vietnamese 
keuken te bieden heeft.

Of je nu zelf op de motor springt of achterop bij 
een Easyrider, het avontuur en de prachtige wegen 
brengen je al kronkelend langs de mooiste berg-
passen en kustwegen. Maar ook andere adrenaline 
zoekers kunnen hun hart ophalen. Wat te denken 
van de uitstekende mogelijkheden om te gaan kite-
surfen.
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Voordelige luxe07

Fabuleuze koffie08
Vietnam is één van de grootste exporteurs van 
koffie en de Vietnamezen kunnen niet zonder hun 
heerlijke koffie. Goed nieuws dus voor de koffielief-
hebbers. De Vietnamese koffie heeft een bijzonde-
re smaak en zorgt ervoor dat je de dag altijd goed 
begint.

Of je nu reist op een klein budget of je wilt 
overleveren aan luxe. Vietnam is een stuk voordeliger 
dan de meeste bestemmingen in de wereld.
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Roerige geschiedenis09

Bruisende steden10

Vietnam is één van de oudste landen in Zui-
doost-Azië en heeft daardoor een rijke geschiede-
nis. Je vind er invloeden van de Chinese, Indiase en 
Khmer cultuur. Maar ook de Franse invloed heeft 
haar sporen achter gelaten.

En natuurlijk vind je er ook een hoop bezienswaar-
digheden van de verschrikkelijke oorlog die hier zo 
lang voor ellende gezorgd heeft. 

De energie raast letterlijk door de straten. De Viet-
namese steden zijn hectisch, vol bedrijvigheid en 
afgeladen met fantastische bars en restaurants.Na 
een aantal dagen steek je hier ook de weg over als 
een echte Vietnamees. 
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Zin gekregen in zo’n toffe reis door dit 
prachtige land?

 Lees dan snel verder en plan een droom-
reis met behulp van de informatie in dit 

boek. 

11



1
Landinformatie
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Vietnam is een divers land dat bestaat uit tropische laaglanden, dichtbeboste hooglanden 
en rivieren delta’s. Het hoogste punt is de berg ‘’Fansipan’’ in het Noord westen van het 
land. Ondanks dat het land een tropisch en subtropisch klimaat heeft zijn de weersomstan-
digheden erg divers. Dit komt vanwege de grote hoogteverschillen in het terrein. 

Grof gezien kun je Vietnam onderverdelen in 5 regio’s.  Het noorden bestaat uit de 
Hooglanden, waar je als toerist prachtige trekkingen kunt maken en de Rode Rivier Delta. 
Het gebied rond de hoofdstad Hanoi.

De Centrale Hooglanden nemen een groot 
deel van het midden van Vietnam in en gren-
zen aan Laos en Cambodja. Dit dichtbeboste 
gebied had ook een belangrijke strategische 
positie tijdens de oorlog en is momenteel het 
meest dunbevolkte gebied van het land.

De Centrale kust vormt het gedeelte langs de 
immens lange kustlijn en loopt grofweg van 
het zuiden van de Rode Rivier Delta tot het 
gebied waar de Mekong Delta begint.

In het uiterste zuiden ligt de Mekong Delta. Het 
meest vruchtbare gebied van het land en ook 
wel ‘’de rijstkom van Vietnam’’ genoemd. Het 
terrein bestaat uit kanalen, rivieren, rijstvelden 
en fruitplantages. 

REGIO’S VAN VIETNAM
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Beste reistijd
2



De ideale periodes 
liggen tussen feb-
ruari en april en 

tussen augustus en 
oktober. Dit zijn de 
beste maanden om 

het land over de  
gehele lengte te 

bereizen.

Meer informatie 
over het klimaat 

en de beste reistijd 
nodig?

Lees meer

Vietnam is een langgerekt land en strekt zich van Noord naar Zuid uit over een lengte van 
ongeveer 1650 kilometer. Dat zorgt ervoor dat er drie verschillende klimaatzone’s zijn. Eni-
ge kennis daarvan kan van pas komen bij het plannen van een reis. 

Noord Vietnam kent een subtropisch klimaat met een duidelijk 
onderscheid in seizoenen. De relatief koude winter duurt van no-
vember tot maart waar temperaturen schommelen tussen de 16 
en 22 graden. De zomer loopt ongeveer van mei tot oktober en is 
heet en vochtig. De meeste regen valt in de maanden juli, augustus 
en september.

Centraal Vietnam heeft een tropisch klimaat maar krijgt te  
maken met elementen vanuit de noordelijke zone. Tussen februari 
en augustus is het droog en heet waarna langzaam de tempera-
turen dalen en er een heftig regenseizoen aankomt met oktober 
en november als piek. Afgezwakte tyfoons kunnen overstromingen 
veroorzaken.

Zuid Vietnam kent een tropisch klimaat met hoge temperaturen 
het hele jaar door. Het klimaat kenmerkt zich door een milde droge 
periode van december en maart, een hete droge periode tussen 
april en juni en een regenseizoen van juni tot november. De regen 
komt meestal kort maar hevig. Temperaturen liggen gemiddeld 
rond de 32 graden.

klimaatzone’s

Drie
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3
Praktische zaken



Praktische zaken om te 
regelen voor vertrek

Handige links

Direct visum aanvragen

Doorlopende reisverzekering

Kostenoverzicht van een reis naar Vietnam

Voor je in het vliegtuig stapt zul je een 
aantal zaken geregeld moeten hebben. 
Het belangrijkste is het visum.  
 
Een complete uitleg lees je op de  
volgende pagina’s. 

Is dit je eerste verre reis dan heb je ook 
een aantal vaccinaties nodig. In het 
hoofdstuk ‘’gezond en veilig op reis’’ 
lees je welke je nodig hebt.  
 
Check ook altijd even bij de GGD en 
maak ruim op tijd een afspraak. 

Vliegtickets boek je het beste ruim van 
te voren. Op mijn ticketdeal pagina 
vind je de beste opties op dit moment.  
 
Naar Vietnam gaan geen directe vlucht-
en. Het is dus de kunst om de beste 
prijs met de meest gunstige reistijden 
te vinden. 
 
Veel mensen hebben al een door-
lopende reisverzekering. Heb je nog 
geen reisverzekering afgesloten regel 
dit dan ook op tijd. Je kunt bijvoorbeeld 
voor alleen deze reis een kortlopende 
reisverzekering afsluiten. 
 
Ga je regelmatig op vakantie dan is een 
doorlopende reisverzekering meestal 
een stuk voordeliger.
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UITLEG BIJ DE VISUM AANVRAAGPROCEDURE

Eisen aan het paspoort 

Je paspoort moet na aankomst in Vietnam ten minste nog 6 maanden geldig zijn. 

Heb je de Nederlandse of Belgische nationaliteit dan heb je een visum nodig.  
 
Type visa 

Je hebt de keuze uit: 

1 maand ( 30 dagen )
3 maanden ( 90 dagen ) 

Vervolgens heb je nog de keuze uit single entry of multiple entry. Als je zeker weet dat je de 
hele vakantie in Vietnam blijft dan volstaat single entry. Wil je binnen de duur van je visum 
ook een ander land bezoeken om even later Vietnam weer binnen te komen? Dan heb je 
een multiple entry visum nodig. 

Visa on Arrival ( VOA ) 

Dit is de snelste en goedkoopste manier om het visum te krijgen. Je kunt deze service al-
leen gebruiken als je Vietnam binnenkomt via één van de internationale vliegvelden. Het 
aanvraagproces is eenvoudig. Vul het online aanvraagformulier in. Binnen 3 werkdagen 
ontvang je de autorisatiebrief met daarop de goedkeuring van de immigratiedienst om 
Vietnam binnen te komen. Deze brief print je samen met het toegestuurde entry formulier 
en overhandig je na aankomst in Vietnam bij de Visa on Arrival balie. Daar betaal je contant 
( in USD) de stempelkosten en ontvang je het visum in je paspoort. Stempelkosten zijn $25 
voor single entry en $50 voor multiple entry visa.  

Vietnamese ambassade 

Het is ook mogelijk om je visum aan te vragen bij een Vietnamese ambassade of consulaat. 
De kosten zijn echter hoger en je zult er soms ver voor moeten reizen. Houd ook rekening 
met het feit dat er gezette dagen en tijden zijn voor deze service. Ben je in Cambodja of 
Laos en wil je Vietnam via een landsgrens binnenkomen dan moet je het visum wel bij een 
Vietnamese ambassade regelen. Uit eigen ervaring kan ik zeggen dat het erg soepel loopt 
in Phnom Penh. 
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VISUM AANVRAGEN BIJ VERRASSEND VIETNAM

VUL HET AANVRAAGFORMULIER IN
Ga naar de aanvraag pagina en vul 
het aanvraagformulier in. 

BETAAL VEILIG EN SNEL
Betaal snel en veilig met IDeal,  
Bancontact, overschrijving of Paypal.

ONTVANG DE VISUM AUTORISATIEBRIEF
Binnen 3 werkdagen ontvang je de  
visumautorisatiebrief. Print deze 
samen met het entry en exit formulier 
uit.

ONTVANG JE VISUM OP HET VLIEGVELD
Bij aankomst in Vietnam overhandig je de 
documenten, betaal je de stempelkosten 
en ontvang je direct het visum.

WAT KOST HET?

1. Servicetarief. Dit  betaal je aan 
ons voor het aanvragen van de 

Visumautorisatiebrief.

2.Stempelkosten. Dit betaal je op 
het vliegveld bij het afhalen van 

je visum

WAT NEEM JE MEE?

Visumautorisatiebrief

Entry formulier plus pasfoto

Amerikaanse dollars voor het betalen van de stempelkosten

Wij sturen je de autorisatiebrief. Print deze uit en over-
handig in Vietnam aan de immigratiemedewerker

Wij sturen je het entry formulier. Print deze uit, vul het in en 
overhandig deze in Vietnam aan de immigratiemedewerker

Op het vliegveld betaal je de stempelkosten en ontvang je het 
visum. 

1

2

3

4
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4
De klassieke route



LANGS DE HOOGTEPUNTEN IN 4 WEKEN
De klassieke route neemt je in 4 weken mee naar de meest indrukwekkende natuur, heer-
lijke stranden en eilanden, bruisende steden, cultuur en toffe activiteiten. Ook als je korter 
dan 4 weken de tijd hebt is deze route een goed uitgangspunt. Je kunt er gemakkelijk een 
stuk uithalen om het aan je wensen aan te passen.

Je kunt de route zowel van noord naar zuid als in omgekeerde richting afleggen. Veel 
reizigers doen de route graag van noord naar zuid om zo de laatste dagen op een prachtig 
strand te kunnen doorbrengen en te ontspannen. Ik ga bij de beschrijving dan ook van 
deze reisrichting uit.
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Waarschijnlijk kom je na een lange vlucht erg moe aan. Gebruik dus de eerste dag om een 
beetje te acclimatiseren. Boek alvast een relaxed hotel, wandel een beetje door de oude 
wijk en laat de indrukken op je inwerken.

Er is zoveel te zien en te doen dus de komende twee dagen zijn gevuld. Lees dit artikel met 
daarin een programma voor twee dagen. 
Op dag 3 neem je de nachttrein naar Lao Cai voor een trekking door de rijstterrassen van 
Sapa en de omliggende valleien. 

De komende dagen maak je prachtige wandeltochten door de meest indrukwekkende  
berglandschappen die je ooit gezien hebt. Je komt langs traditionele dorpjes waar je het 
leven van de Dzay en Red Dao kunt bewonderen en je slaapt in een prachtige homestay in 
de vallei.  

Bij Verrassend Vietnam kun je een erg leuke ‘off the beaten track’ ervaring boeken en de 
toeristenmassa vermijden. 

Op dag 6 ga je in de middag terug naar Hanoi. Je komt daar rond 10 uur in de avond aan. 

 Hoteltip budget: Tung Trang Hotel

 Hoteltip luxe: Hotel de l'opera

 Hoteltip midrange: Golden moment hotel
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Na de inspanning in Sapa is het tijd voor wat ontspanning. Je gaat op een 2 daagse cruise 
door een absoluut wereldwonder: Bai Tu Long Bay of Halong Bay. Naar Bai Tu Long Bay 
komen veel minder toeristen en is dus veel rustiger dan Halong Bay. Halong Bay past beter 
in een krap budget. 
 
Beide cruises kun je boeken bij Verrassend Vietnam. Ook 3 dagen behoort tot de  
mogelijkheden. 

Op dag 8 keer je in de middag terug naar Hanoi waar je in het begin van de avond aan-
komt. Ga nog even goed uit eten en stap dan in de nachttrein naar Dong Hoi.

Je komt vroeg in de ochtend aan op het treinstation van Dong Hoi. Stap in de taxi en ga 
direct door naar Phong Nha. Huur een brommer of fiets en verken de prachtige omgeving 
rond het stadje. Ook leuk en erg dichtbij is een boottochtje naar de Phong Nha Cave. 
 
Lees je in over Phong Nha

 Hoteltip budget: Mountain View Hotel

 Hoteltip luxe: Lakehouse Resort

 Hoteltip midrange: Jungle Boss homestay

  Regel bij je hotel alvast de tour voor dag 11
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Regel een tour of je eigen vervoer in Phong Nha en ontdek het magische National Park. 
Alleen al het rijden door het park is wat mij betreft genoeg om optimaal te genieten van het 
landschap maar er zijn ook een hoop toffe plekken waar je kunt stoppen. 

• Ziplinen bij de Dark Cave
• Bezoek de Paradise Cave
• Wandel door de Botanic Gardens

Boek bij je hotel een tour naar de Vinh Moc Tunnels en de DMZ ( Demilitarized zone). Deze 
tour duurt een paar uur en dropt je aan het begin van de middag in de buurt van je hotel in 
Hue. Gebruik de namiddag om een beetje door Hue te wandelen. In de avond moet je echt 
even de lokale keuken proberen. 

Lees meer over de Vinh Moc Tunnels en de DMZ

 Hoteltip budget: The Times Hotel

 Hoteltip midrange: The Scarlet Boutique

 Hoteltip luxe: Huong Giang Resort
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Deze dag staat in het teken van architectuur. Ik zou je aanraden om vroeg op te staan voor 
een ochtendprogramma, een lange lunchpauze en een middagprogramma. In de ochtend 
bezoek je de Thien Mu Pagode en de beroemde Citadel. Na de lunch in de namiddag is het 
tijd voor de Tombes van keizer Tu Duc en Khai Dinh. De bezienswaardigheden in Hue lig-
gen allemaal dicht bij elkaar en een georganiseerde tour is dan ook niet echt nodig. Alles is 
gemakkelijk met de taxi te doen. 
 
Lees alles over de bezienswaardigheden in Hue 

Vandaag ga je naar het historische Hoi An. Boek niet een directe bus! Er is meer te genieten 
als je één van de volgende opties kiest. Neem de prachtige treinroute tussen Hue en  
Danang om vandaar de taxi naar Hoi An te nemen of boek een tocht achterop de motor 
om over de beroemde Hai Van Pass te crossen waarna je later in Hoi An wordt afgezet. 
 
De mooiste treinreis in Vietnam 
 
Cross over de Hai Van Pass

 Hoteltip budget: Lemongrass Homestay

 Hoteltip midrange: An Bang Sunset Village Homestay

 Hoteltip luxe: Anantara Hoi An Resort
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Tijd voor een paar dagen rust. En wat een plek om even heerlijk te ontspannen. Ga naar 
het strand, slenter door de historische straatjes, fiets wat rond op het Cam Kim eiland en 
geniet van de voortreffelijke restaurants. 
 
Lees hier alles over Hoi An 

Vlieg in de avond op dag 16 van het nabijgelegen Da Nang rechtstreeks naar Da Lat. 

Spring achterop de motor bij een ervaren gids en laat je in twee dagen naar de kustplaats 
Mui Ne rijden. Onderweg stop je bij koffieplantages, indrukwekkende watervallen, minority 
villages en woestijnachtige zandduinen. Dit is de manier om op plekken te komen waar de 
toeristenmassa niet komt en het authentieke leven in Vietnam te ervaren.
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Deze twee dagen kun je gebruiken om de bezienswaardigheden van de stad te verkennen 
en eventueel een halve of hele dag naar de Cu Chi Tunnels en Cao Dai Tempel. Vergeet 
ook niet om de uitstekende Vietnamese restaurants te proberen die de stad rijk is en een 
drankje bij een toffe Skybar mag ook niet ontbreken. 
 
Lees hier alles over Ho Chi Minh City en de bezienswaardigheden buiten de stad

Vertrek vroeg in de ochtend met de bus naar Vinh Long. Stap op de veerpont naar het  
eilandje An Binh en check in bij een sfeervolle homestay. Gebruik de rest van de dag om te 
fietsen over dit kleine eiland in de Mekong. Hier ervaar je het echte authentieke leven in de 
Mekong Delta.

Geniet in de ochtend nog even van het strand en neem rond het middaguur de bus naar 
Ho Chi Minh City. Kies een leuk hotel in de gezellige backpackers buurt of voor een luxere 
ervaring in één van de mooie hotels rond het operagebouw. Duik vervolgens het  
nachtleven in.

 Hoteltip budget: Vy Khanh Guesthouse

 Slapen bij Bay Thoi Homestay op An Binh Island

 Hoteltip midrange: Elios Hotel

 Hoteltip luxe: Rex Hotel
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Dit is een dag waarop je niet zo veel doet. Check uit wanneer je wilt en stap op de bus naar 
Can Tho. Zoek een hotel in de buurt van de levendige boulevard aan de rivier en verken de 
boel een beetje. Er zijn tal van leuke eettentjes, barretjes en zelfs een paar skybars om je te 
vermaken. Leg alvast wat contacten met de sampan bestuurders om een tijd af te spreken 
om de drijvende markt te bezoeken de volgende dag. 
 
Lees je in over Can Tho 

 Hoteltip budget: Tay Ho Hotel

 Hoteltip luxe: Victoria Can Tho

 Hoteltip midrange: Saigon Can Tho Hotel

Je staat zo rond 4.00 op om de grote toergroepen te ontwijken. Vertrek in een sampan en 
je bent één van de eerste toeristen die aankomt op de drijvende markt. Geniet van een ont-
bijtje op één van de boten terwijl je langzaam de zon op ziet komen en de boten met hun 
handelswaar binnen komen drijven. 
 
Kies voor een 3 uur of maximaal 3,5 uur durende tour zodat je nog de boot naar Phu Quoc 
kunt halen. Zo haal je het maximale uit deze dag.

  Bus van Can Tho naar Rach Gia: 09.00 - 12.00

 Boot van Rach Gia naar Phu Quoc: 13.00-15.30
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 Hoteltip budget: Kim Lien Bungalows

 Hoteltip luxe: La Veranda Resort

 Hoteltip midrange: Chez Carole

De perfecte afsluiter van een indrukwekkende reis. Strijk neer in een hotel of resort aan 
Long Beach of Ong Lang Beach en geniet van je laatste dagen in Vietnam. Je kunt hier even 
helemaal bijkomen. Vergeet ook zeker niet om een dag met een bootje de paradijselijke 
eilandjes ten zuiden van het eiland te bezoeken en heerlijk te snorkelen. Vlieg op de laatste 
dag in de avond terug naar Ho Chi Minh City.  

Lees hier alles over Phu Quoc
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5Aankomst in Hanoi 
of Ho Chi Minh City



AANKOMST IN HANOI OF HO CHI MINH CITY
Na een lange vlucht wil je niets liever dan zo snel mogelijk in je hotel belanden om even lek-
ker bij te tanken. De aankomst in een ver exotisch land is altijd spannend en je hoopt dan 
ook dat de transfer soepel verloopt. Hoe zit het met de visum afhandeling en waar moet ik 
zijn voor de taxistandplaats of bus halte?  

Op beide vliegvelden verloopt alles over het algemeen erg soepel. Het enige waar je  
rekening mee moet houden is dat er soms taxi chauffeurs staan te wachten met minder 
goede bedoelingen om nietsvermoedende toeristen op hun eerste dag het geld uit de zak 
te kloppen. 

In dit hoofdstuk kun je lezen hoe dit te omzeilen zodat je met een goed gevoel in je hotel 
belandt. 

Visum afhandeling en immigratie 

In het geval dat je je visum al bij de ambassade in Nederland of België geregeld hebt kun 
je direct door naar de paspoort controle. Na de controle kun je door om te wachten op de 
bagage.  

Kies je voor het goedkopere ‘visa on arrival’  dan ga je eerst naar de balie voor de visum 
afhandeling.  

Als je je visum autorisatiebrief bij Verrassend Vietnam hebt aangevraagd dan hoef je alleen 
nog maar de documenten die we je gestuurd hebben plus je pasfoto’s in te leveren om 
even later je visum te ontvangen.  

Vervoer naar je accommodatie 

Zowel in Hanoi als Ho Chi Minh City vind je in de aankomsthal balies waar je je vervoer kunt 
regelen. Als je ervoor kiest om daar gebruik van te maken zorg er dan voor dat je een privé 
auto hebt anders kom je terecht in een minibusje die op verschillende locaties mensen 
afzet waardoor de rit onnodig lang duurt. Als je eerst nog wilt pinnen dan kan dat rond de 
aankomsthal. Volg de bordjes met ATM erop. 

Aanbevolen 

Waarschijnlijk heb je al een hotel geboekt. De meeste hotels bieden een ophaalservice aan 
met privé auto. In dat geval staat er buiten iemand op je wachten met een naambordje zo-
dat je direct in kunt stappen en naar je hotel gebracht wordt. Het prijsverschil met de regu-
liere taxi’s is verwaarloosbaar.
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Taxi’s 

Iets goedkoper dan een privé auto is de taxi. Mai Linh en Vinasun zijn in beide steden de 
betrouwbaarste bedrijven. Zeker rond de vliegvelden zou ik aanraden om geen andere 
bedrijven te gebruiken. Er zijn helaas te veel oplichters actief. Afhankelijk van de verkeers-
drukte reken je op 40 minuten in Ho Chi Minh City en 50 minuten in Hanoi. 

Reken op deze prijzen 

Van Ho Chi Minh naar district 1, het centrum van de stad VND 150.000-250.000
Van Hanoi airport naar de old quarter VND 350.000- 450.000

Bus 

De bus is een erg goede optie voor backpackers. Voor een habbekrats ben je snel en com-
fortabel op je plaats van bestemming.  

Ho Chi Minh 

Bus 152
Dit is de oude maar comfortabele bus. De 
prijs voor een kaartje naar district 1 begint 
bij VND 10.000 maar als je veel bagage 
hebt moet je nog wat bijbetalen.  

Bus 109
Dit is de nieuwe officiële toeristenshuttle. 
Te herkennen aan het gele uiterlijk. De 
prijs voor een kaartje is VND 20.000. Er is 
Engelse informatie en Wifi aan boord. 
 
Vertrekplaats internationale aankomsthal: 
Kolom 12
Vertrekplaats binnenlandse aankomsthal: 
Kolom 18

Hanoi 

Bus 7 en 17 brengen je in de buurt van de oude wijk. Gebruik je bus 7 stap dan uit bij Kim 
Ma busstation. Bus 17 stopt bij Long Bien busstation. Bij beide busstations kun je overstap-
pen op de taxi waarna een kort ritje je in de oude wijk brengt. 
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6 Gezond en veilig 
op reis



GEZOND EN VEILIG OP REIS
Niemand wil natuurlijk ziek worden of in het ziekenhuis belanden op vakantie. Mocht het je 
toch overkomen lees dan het volgende. De kwaliteit van de medische zorg is niet zoals wij 
dat gewend zijn in Nederland of België. In de grote steden zijn goede klinieken maar op het 
platteland zijn de faciliteiten buitengewoon primitief. Mensen met een chronische aandoe-
ning dienen dan ook altijd de arts in Nederland of België te raadplegen. 

De kans op ernstige infecties is klein en afgezien van een aantal dagen reizigersdiarree 
brengen de meeste reizigers het er goed vanaf.  

Desalniettemin zijn er een aantal risico’s die met een beetje voorbereiding tot een mini-
mum beperkt kunnen worden. In dit hoofdstuk lees je wat de risico’s zijn en hoe er mee om 
te gaan. 

Voor vertrek 

Reisverzekering 

Ga niet op reis zonder een reisverzekering af te sluiten met dekking in Vietnam. In het geval 
dat je een ziekenhuis moet bezoeken wil je absoluut naar één van de betere internationale 
klinieken. Zorg dat je verzekering dat dekt.  

Met name onder jongere backpackers is het enorm populair om Vietnam op een motor te 
doorkruisen. Maar let op, je moet om hier motor te mogen rijden officieel een Vietnamees 
rijbewijs hebben. In het geval van een ongeluk zullen de meeste reisverzekeringen geen 
medische kosten vergoeden als je geen geldig motorrijbewijs hebt. 
 
Vaccinaties 

Het is niet verplicht om je te laten inenten tegen bepaalde ziekten maar het is natuurlijk 
wel verstandig dit te doen. 
De volgende vaccinaties worden aangeraden. 

• DTP
• Hepatitis A en B 

Er zijn ook nog een aantal vaccinaties die in sommige gevallen aangeraden worden. Over-
leg hiervoor eerst met je huisarts.  

• BMR
• Buiktyfus
• Tuberculose
• Japanse encefalitis
• Rabiës
• Schistosomiasis
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EHBO kit 

Het is altijd handig om een simpele EHBO kit samen te stellen voordat je gaat. Je vindt over-
al in Vietnam kleine apotheken zelfs in de kleinste steden en je kunt er vrijwel alles krijgen. 
Zelfs medicijnen die je bij ons alleen op doktersrecept kunt krijgen.  

Het is handig om het volgende mee te nemen

Pleisters

Loperamide ORS

Jodium

DEET

Schaartje

Ter plaatse 
Malaria en Dengue 

De kans dat je malaria oploopt in Vietnam is heel erg klein zeker als je de standaard routes 
langs de highlights volgt. In afgelegen gebieden is er echter nog een kleine kans om de 
ziekte op te lopen. Gebruik DEET en beschermende kleding als preventie. Het algemene 
advies van artsen tegenwoordig is om een noodkuur bij je te hebben voor het geval je ver-
schijnselen krijgt. Het merk Malarone lijkt het beste en heeft over het algemeen de minste 
bijwerkingen. Vergeet niet dat als je verschijnselen krijgt je altijd voor onderzoek naar een 
ziekenhuis moet gaan.  

Net als Malaria is Dengue ook een ziekte die wordt overgedragen door muggen. Er is geen 
medicijn dus vermijd zoveel mogelijk dat je gestoken wordt door muggen. Symptomen zijn 
hoge koorts, hoofdpijn, pijn in de botten en gewrichten en soms diarree. Bij verschijnselen 
moet je dit laten controleren in het ziekenhuis.  

Zonnesteek en zonnebrand 

De zon is genadeloos, zeker tussen 11 en 3. Het beste is om je hoofd te beschermen met 
een hoed. Zelfs op een bewolkte dag heeft de zon nog steeds enorm veel kracht en kun je 
lelijk verbranden. Vergeet je dus niet in te smeren. 
 
Goed aangeschreven internationale ziekenhuizen in Vietnam

 Family Medical Practice |Hanoi, Da Nang, Ho Chi Minh City

 VINMEC |Hanoi, Nha Trang, Phu Quoc, Da Nang, Ho Chi Minh City

 FV Hospital |Ho Chi Minh City
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7
Geldzaken



Grappig weetje: Snoep als wisselgeld 

In veel winkels hebben ze geen voorraad biljetten van 200 en 500 VND. Het komt soms 
voor dat je nog een bedrag terugkrijgt van een paar honderd VND. Als de biljetten niet aan-
wezig zijn dan krijg je je wisselgeld in de vorm van snoep.

De gebruikte munteenheid is de Vietnam Dong ( VND ). Ook kun je op veel plekken met 
Amerikaanse dollars betalen bijvoorbeeld in hotels en reisbureaus.  

Ga voor het gemak uit van deze koers 

€ 1 = VND25.000 

Let op: Sommige bankbiljetten lijken op elkaar. Het verschil tussen een biljet van 20.000 en 
500.000. is lastig te zien. Een vergissing is dus snel gemaakt.  

Geld wisselen 

Je kunt bij aankomst op de luchthaven gelijk pinnen dus het is in principe niet nodig om 
contant geld mee te nemen naar Vietnam. Wil je dit toch doen dan kun je er voor kiezen 
om je contante geld te wisselen op de luchthaven of bij een van de vele wisselkantoortjes in 
de toeristengebieden.

Pinnen 
Pinautomaten zijn overal te vinden echter bij veel banken kun je maar maximaal een be-
drag van VND2.000.000 pinnen. Je kunt dan wel meerdere keren achter elkaar pinnen maar 
je betaalt elke keer transactiekosten. 
Er zijn een aantal banken waar je per keer hogere bedragen kunt pinnen. De regels kunnen 
nog weleens veranderen maar vooralsnog kun je bij de automaten van deze banken ter-
echt. 

• Citibank
• HSBC
• Military Bank
• ANZ 

Voor het betalen met een creditcard moet je rekenen op een fee van 3%.
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Afdingen en onderhandelen 

Het is van oudsher gewoonte om te onderhandelen over de prijs van een product. We zien 
echter dat ook de Vietnamezen steeds vaker gewoon vaste prijzen hanteren. Wil je souve-
nirs kopen op een toeristenmarkt dan is het wel gebruikelijk om af te dingen. Afhankelijk 
wat jij het product waard vindt en of je het onderhandelen een beetje onder de knie hebt 
kun je op ongeveer 50% van de vraagprijs uitkomen. 

Fooi 

Fooi geven wordt niet verwacht in Vietnam maar wordt wel gewaardeerd. Hotels hebben 
meestal een fooienpot op de balie staan waar je wat in kunt doen en deze wordt verdeeld 
onder het personeel. In restaurants kun je bijvoorbeeld de rekening naar boven afronden. 
Sommige restaurants rekenen een ‘’service fee’’. Meestal is dat 10%.
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8
Vervoer



Vietnam is volop in ontwikkeling en de infrastructuur wordt langzaam aan steeds beter. 
Met een ruim aanbod aan binnenlandse vluchten, busroutes en treinverbindingen is het 
vervoer in Vietnam goed te doen. Door het gebrek aan snelwegen met meerdere banen is 
reizen per bus de langzaamste optie en doe je relatief lang over een kleine afstand. 
Ik zet hier voor je op een rijtje wat de beste vormen van vervoer zijn om zo comfortabel 
mogelijk te kunnen reizen. 
 

Lange afstanden 

Waar mogelijk zou ik zoveel mogelijk lange afstanden afleggen via een binnenlandse vlucht. 
Op de website kun je alles lezen over de verschillende maatschappijen en hoe je het voor-
deligst je tickets kunt boeken.  

Lees alles over binnenlandse vluchten 

Leuker dan vliegen en veel comfortabeler dan de bus reis je met de trein. De landschappen 
die je voorbij ziet komen zijn een attractie op zich en je kunt veel beter slapen. Ook even de 
benen strekken in de restauratiewagon is een dikke bonus. 
 
Er zijn meerdere websites waar je tickets kunt reserveren maar ze zijn niet allemaal aan te 
raden.  
 
Lees hier waar je het beste kunt reserveren en wat de mooiste treinroutes zijn die je 
kunt nemen.  

Tussen sommige plaatsen ontkom je niet aan het gebruik van de nachtbus. Als je relatief 
klein bent zijn de bedjes nog wel redelijk comfortabel maar lange mensen gaan een zware 
nacht tegemoet. 
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Korte afstanden 

Op de kortere afstanden kun je gebruik maken van de trein, bus of privé auto met chauf-
feur. Zoals gezegd is de trein het leukst maar het is niet altijd mogelijk tussen sommige 
plaatsen. De bus of privé auto is dan de uitkomst. Reken op zo’n 100 dollar per dag voor 
een auto met chauffeur. De bus is natuurlijk het voordeligst. Je kunt comfortabele tour-
ingcars boeken via bijvoorbeeld The Sinh Tourist, Kumho Samco of Phuong Trang ( Futa 
Buslines ).  

In de stad 

Ideaal is het om gebruik te maken van apps als Grab of Uber. Voor wie er niet bekend mee 
is hier een korte uitleg: 

Je logt in op de app en typt je bestemming in. De app weet automatisch waar je je bevindt 
en gaat op zoek naar een chauffeur in de buurt. Als je een match hebt zie je het type auto, 
het kenteken en de prijs van de rit. Ook kun je volgen op de kaart of hij er al bijna is. Het is 
meestal nog goedkoper dan de reguliere taxi’s.  

Houd je een taxi op de straat aan probeer dan zoveel mogelijk gebruik te maken van Mai 
Linh of Vinasun. Deze maatschappijen zijn betrouwbaar. Taxi’s worden nog weleens  
gebruikt voor oplichtingspraktijken. Vaak wachten deze oplichters op onwetende toeristen 
bij de uitgang van bezienswaardigheden. Het kan lonen om even wat verder te lopen en 
daar een taxi aan te houden. 
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9
Overnachten



Tijdens je reis wil je natuurlijk overnachten op leuke plekjes en het mooie is dat hotels in 
Vietnam erg betaalbaar zijn.  
 
Reis je als backpacker en heb je een klein budget dan zijn er veel hostels waaruit je kunt 
kiezen. Je slaapt dan meestal op een kamer met meerdere mensen. 

Niet alle hostels zijn even leuk maar in dit artikel kun je per bestemming gelijk de beste 
terugvinden. Je kunt vaak al overnachten vanaf € 5 per nacht.  

Geef je iets meer uit dan heb je al vanaf €10 een eigen kamer waar je met 2 of 3 personen 
kunt slapen. Vaak in niet al te sfeervolle hotels (ook wel te herkennen aan het woord Nha 
Nghi ) maar de kamers zijn schoon en het is rustig.  

De echt leuke hotels vind je vanaf ca. €25 per nacht oplopend tot enkele honderden euro’s 
per nacht. Mooie boutique en midrange hotels vind je in de prijsklasse van € 25- 80.  
 
Vanaf € 80 per nacht kun je meestal al terecht in echt luxe hotels en resorts.  

Voor een overzicht van de leukste hotels in de verschillende prijsklasse kijk je het beste in 
mijn hotelgidsen per bestemming. 
 
Bekijk hier de beste hotels in Vietnam per bestemming en budget

 Budget: 5-25 per nacht

  Midrange: 25-80 per nacht

   Luxe: 100-... per nacht
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10
Highlights



 
 
 
 

     Here we go…..

ONTDEK DE MOOISTE PLEKKEN
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Je hebt inmiddels waarschijnlijk een globale route uit-
gestippeld, weet welke bestemmingen je wilt bezoeken en 
wat je er globaal kunt doen. Tijd dus om echt in het hart 
van elke bestemming te duiken om de leukste plekjes, 
bezienswaardigheden, stranden en eetgelegenheden te 
ontdekken.  

In dit hoofdstuk lees je wat de absolute hoogtepunten zijn 
van Vietnam. Elk hoogtepunt heeft een korte omschrijving 
en een link naar de website waar je de complete reisgids 
kunt vinden.  
 
De hoogtepunten zijn onderverdeeld in 4 regio’s en een 
apart deel voor paradijselijke eilanden die Vietnam rijk is. 



NOORD VIETNAM

DE BEROEMDE RIJSTTERRASSEN VAN SAPA

Neem de nachttrein naar Sapa voor een 
onvergete lijke ervaring, ga trekken door 
de prachtige valleien met rijstterrassen 
en verblijf in een homestay.

HALONG BAY OF BAI TU LONG BAY

Duizenden kalkstenen rotsformaties 
rijzen op uit de zee terwijl je geniet van 
een cocktail op het dek van je cruise-
schip. Een echte ‘’must see’’.

2

Zien en doen!
• Indrukwekkende rijstterrassen in Sapa en Ha Giang
• Cruisen door de beroemde Halong Bay of Bai Tu Long Bay
• Fietsen door het fabelachtige landschap van Ninh Binh
• De vallei van Mai Chau en het Pu Luong Nature Reserve
• Ervaar authentiek en bruisend Hanoi
• Bezoek de indrukwekkende Ban Gioc waterval



1
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Ervaar het beste van 
Noord Vietnam

Treed buiten de gebaande paden 
met Verrassend Vietnam. Ik heb 
de beste tours van Noord Vietnam 
voor je samengesteld. Zo ervaar je 
deze prachtige regio op haar best.

MAI CHAU EN PU LUONG NATURE RESERVE

Een perfect alternatief voor Sapa. Ver-
wacht uitgestrekte valleien, rijstterrassen 
en vriendelijke locals. Spring op de fiets 
of ga op een korte of lange trekking in het 
Pu Luong Nature Reserve.

3
NINH BINH EN TAM COC

Ook wel Halong Bay op het land  
genoemd. Fiets door de rijstvelden om-
ringd door ontelbare kalkstenen rotsen,  
verblijf in een luxe resort of homestay, 
peddel over de rivier en maak een  
uitstapje naar het Cuc Phuong National 
Park.

4

Het noorden van Vietnam is een regio die op vele reizigers de meeste indruk zal maken.  
De regio is gezegend met werkelijk fabelachtige natuur en biedt uitstekende mogelijkheden 
voor een actieve vakantie in de vorm van lange trekkingen en fietstochten. De hoofdstad 
Hanoi is de uitvalsbasis om de regio te ontdekken en is prima verbonden met de  
belangrijkste bezienswaardigheden en hoogtepunten die het noorden van Vietnam rijk is. 
De mogelijkheden zijn eindeloos en je kunt afhankelijk van je wensen een complete  
vakantie van een aantal weken voor alleen deze deelregio plannen.
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CENTRAAL VIETNAM

PHONG NHA KE BANG NATIONAL PARK

Extreem mooie natuur, indrukwekkende 
grotten en avontuurlijke activiteiten. 
Phong Nha moet je echt in je reisschema 
opnemen.

1
HUE: DE OUDE KEIZERLIJKE STAD

De oude keizerlijke hoofdstad van Viet-
nam Hue is een bijzondere plaats vol 
prachtige architectuur en een bijzondere 
geschiedenis.

2

Zien en doen!
• Verbluffende natuur in Phong Nha Ke Bang
• Relax op de stranden en in de oude stad van Hoi An
• Proef de keizerlijke keuken van Hue
• Cross over de Hai Van Pass 
• Rust een paar dagen uit aan de stranden van Quy Nhon
• Ga uit in de moderne stad Da Nang en ontdek Son Tra 
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Hoi An. De perfecte 
plek voor een break

Kom tot rust in het heerlijke Hoi An 
en geniet van de stranden, de oude 
stad en steek je in het nieuw bij één 
van de vele kleermakers. Hier wil je 
zeker wat langer verblijven.

HET MODERNE DA NANG

Verken de meest moderne stad van Viet-
nam, strijk neer op het kilometerslange 
My Khe Beach, cross over de Hai Van Pass 
en verken het natuurgebied van het Son 
Tra schiereiland.

3
MAXIMAAL RELAXEN IN QUY NHON

Een echt backpackers retreat. Voor als je 
even helemaal niets wilt doen en elke dag 
vanuit je bungalow zo het mooie strand 
Bai Xep op wilt stappen.

4

De regio voor liefhebbers van cultuur en de lokale keuken. Centraal Vietnam is  
gezegend met een scala aan UNESCO werelderfgoed plaatsen. Steden als het  
romantische Hoi An en de oude keizerlijke stad Hue trekken vele toeristen. En wat te  
denken van het Phong Nha Ke Bang National Park waar nog niet zo lang geleden de groot-
ste grot ter wereld ontdekt is. Ook de liefhebber van mooie stranden komt in Centraal Viet-
nam goed aan zijn trekken.
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ZUID VIETNAM

BRUISEND HO CHI MINH CITY

De grootste stad van het land en enorm 
bruisend. Oude gebouwen staan hier 
naast nieuwe wolkenkrabbers met daar-
tussen een krioelende mensenmassa die 
van het leven genieten.

1
DE EEUWIGE LENTE VAN DALAT

Een fraaie stad in de bergen. Dalat is om-
geven met prachtige natuur, watervallen 
en is de plek voor avontuurlijke activiteit-
en als canyoning, lange trekkingen en de 
uitvalsbasis van de originele Easy Riders.

2

Zien en doen!
• Baan je een weg door het bruisende Ho Chi Minh City
• Frisse berglucht en watervallen in Dalat
• Feesten en eilandhoppen in Nha Trang
• Waan je in de sahara in de zandduinen van Mui Ne
• Relax op het prachtige Doc Let Beach
• Rijd de heerlijke kustweg tussen Phan Thiet en Cam Ranh
• Spring achterop bij de Easyriders
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Doc Let: Het mooiste 
strand in deze regio

Doc Let is mijn favoriete strand in 
Zuid Vietnam. Op kleine afstand van 
Nha Trang ligt dit prachtige witte 
zandstrand met een klein aanbod 
aan fraaie resorts.

KITESURFEN IN MUI NE

Luxe resorts, gezellige hostels en bars 
maken van Mui Ne een populaire trek-
pleister mede vanwege de kleine afstand 
van Ho Chi Minh City. Verken de zand-
duinen, de Fairy Stream en relax op het 
strand.

3
FEESTEN EN CHILLEN IN NHA TRANG

Nha Trang is van oudsher de partystad 
van Vietnam. Tijd dus voor lange nachten 
om de dag erna bij te komen op één van 
de prachtige stranden in en om de stad. 
Neem de kids mee naar het Vinpearl at-
tractiepark of ga snorkelen.

4

Welkom in het altijd warme Zuid Vietnam met het bruisende Ho Chi Minh City als het  
economisch hart van het land. Dit is de regio om even plat te gaan op het enorme aanbod 
aan wit zand met azuurblauw water. Feest tot je erbij neervalt, maak eindeloze roadtrips 
langs de kust en breng een bezoek aan de aangename bergregio rond Dalat. Het Zuiden 
van Vietnam heeft genoeg hoogtepunten en bezienswaardigheden om je weken zoet te 
houden maar het mist de indrukwekkende natuur die het noorden rijk is. Combineren is 
dan ook zeker aan te raden.
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DE MEKONG DELTA

FIETSEN IN VINH LONG

Overnacht in een homestay op het kleine 
eilandje An Binh midden in de Mekong 
rivier. Verken deze mooie plek op de fiets 
en sluit af met een kookcursus.

1
DE DRIJVENDE MARKT BIJ CAN THO

Sta voor dag en dauw op en vaar vanuit 
Can Tho in een kleine sampan richting 
de drijvende markt van Cai Rang. Een 
magisch schouwspel.

2

Zien en doen!
• Bezoek de beroemde drijvende markt
• Ga fietsen op het authentieke An Binh eiland in Vinh Long
• Peddel door de nauwe kanalen rond Ben Tre
• Doe je tegoed aan snoep gemaakt van kokosnoot
• Bekijk de vele overblijfselen van het Khmer rijk in Tra Vinh
• Bezoek de moslim minderheden rond Chau Doc
• Steek met een boot de grens met Cambodja over
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Een vaak overgeslagen 
gebied

Heb je de tijd, ga dan zeker meerdere 
dagen de Delta in. Zit je krap in de tijd 
bezoek dan alleen Ben Tre.

EEN DAGTOUR NAAR BEN TRE

Bekijk het beste van de Mekong Delta in 
een dag. Ga vanuit Ho Chi Minh City op en 
neer naar Ben Tre en vaar door de nauwe  
kanalen van de machtige Mekong.

3
CHAU DOC OP DE GRENS MET CAMBODJA

Drijvende dorpen, een prachtig platteland 
en een kleine moslimgemeenschap. In 
Chau Doc ervaar je de Mekong Delta op 
haar puurst.

4

De Mekong Delta is ook zo’n prachtig gebied en biedt de reiziger een blik in het traditio-
nele leven van de bewoners dat gekenmerkt wordt door agricultuur. Door de vruchtbare 
grond kan er in dit gebied veel vaker geoogst worden waardoor de Delta ook wel ‘’de rijst-
kom van Vietnam’’ genoemd wordt. De regio leent zich uitstekend voor lange fietstochten, 
boottochtjes en staat bekend als de plek waar de meest vriendelijke mensen van Vietnam 
wonen. Veel reizigers zien echter maar een glimp van de Delta, vaak als dagtrip vanuit Ho 
Chi Minh City. Een dagtrip echter doet dit gebied echt tekort.
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DE PARADIJSELIJKE EILANDEN

SLUIT EEN MOOIE REIS AF OP PHU QUOC

Phu Quoc is het grootste en meest  
ontwikkelde vakantie eiland van Viet-
nam. Prachtige stranden, kristalhelder 
water, mooie snorkelspots en heerlijke 
resorts liggen hier op je te wachten.

1
EILANDHOPPEN IN DE AN THOI ARCHIPEL

De kleine eilandjes in de An Thoi  
archipel zijn ‘‘something else’’. Deze 
prachtige paradijsjes zijn te bezoeken 
met bootje vanuit het zuiden van Phu 
Quoc.

2

Zien en doen!
• Snorkelen rond de An Thoi eilanden 
• Duiken rond de Con Dao archipel
• Ontspan op Bai Sao, het mooiste strand van Vietnam
• Doe je tegoed aan verse vis en schelpdieren
• Leer over de beruchte geschiedenis Con Dao en Phu Quoc
• bezoek tijdloze vissersdorpjes



56

https://verrassendvietnam.nl/phu-quoc/
https://verrassendvietnam.nl/an-thoi-eilanden/
https://verrassendvietnam.nl/an-thoi-eilanden/


De zuidelijke eilanden 
hebben de wow factor

Een wat langer verblijf op één van 
de eilanden is altijd een heerlijke 
afsluiter van een reis over de hele 
lengte van het land. Probeer hier 
echter wel het regenseizoen te ver-
mijden.

DE BESTE DUIKCONDITIES BIJ CON DAO

Con Dao is de beste plek om te gaan  
duiken in Vietnam. Ga trekken in het  
National Park, bezoek de beruchte 
gevangenissen, ga snorkelen en kom tot 
rust op de prachtige stranden.

3
LEEF ALS EEN VISSER OP HAI TAC

Hai Tac is een piepklein eilandje tussen 
het vasteland en Phu Quoc. Er zijn hier 
nauwelijks toeristische voorzieningen 
wat het een toffe plek maakt voor  
avontuurlijke backpackers.

4

Met zo’n enorme kustlijn is het niet verwonderlijk dat Vietnam een aantal echte paradijsjes 
voor de kust heeft liggen. Toerisme staat op een groot aantal van deze eilanden echter nog 
in de kinderschoenen. Voor de beste voorzieningen, resorts en de mooiste stranden moet 
je in het zuiden van het land zijn. Het paradijselijke eiland Phu Quoc is waar je de mooiste 
stranden en resorts kunt vinden. Maar ook het minder bekende Con Dao is een eiland dat 
je bezocht moet hebben.
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Tours
11



TOURS
Onafhankelijk reizen door Vietnam is gemakkelijk en heeft mijn persoonlijke voorkeur, 
maar er komt een moment dat je bepaalde activiteiten georganiseerd wilt hebben.  

Activiteiten die je reis extra speciaal maken en zorgen voor fantastische herinneringen. 
 
Maar hoe kies je de juiste tours? Grote kans dat je ergens in de Old Quarter van Hanoi van 
reisbureau naar reisbureau loopt en na een halve dag nog geen steek wijzer bent. Of je 
boekt ergens verschillende tours en het blijkt dat je in een afgeladen bus gepropt wordt 
waarna je op plaatsen gedropt wordt waar je jezelf een weg door een oerwoud aan selfie 
sticks moet banen. Dit wil je niet. 
 
Daarom kun je terecht bij Verrassend Vietnam. Je vindt hier geen boekwerk aan tours maar 
een speciaal geselecteerd aanbod. Een aanbod van tours op plekken waarvan ik zeker 
weet dat je er als onafhankelijk reiziger beter van wordt. Een verrijking van je zelf geplande 
route. 

Alle tours zijn op privé basis of in kleine groepen en leveren een echte ‘off the beaten track’ 
ervaring.  
 
Wil je liever een deel van je reis of een reis van meerdere weken gepland hebben? Aan de 
hand van je wensen en budget stellen we een perfecte individuele rondreis samen. Vraag 
vandaag nog een offerte aan via info@verrassendvietnam.nl 

 
 
 
  Ontdek het aanbod...
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TOT SLOT
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Allereerst bedankt voor het lezen van mijn Ebook. Ik hoop dat de informatie je weer wat 
verder geholpen heeft bij het plannen van een prachtige reis.  

Verder wens ik je vooral heel veel leuke ontmoetingen, lekkere maaltijden, avontuur, 
geweldige herinneringen en heel mooi weer. 

Heel veel plezier in Vietnam,

Thomas

  

https://verrassendvietnam.nl/

info@verrassendvietnam.nl

https://www.facebook.com/verrassendvietnam/
https://www.youtube.com/channel/UC4Nigbv6YuLpwiEHoxk3wWA/videos
https://www.instagram.com/verrassend_vietnam/
https://verrassendvietnam.nl/


HANDIGE LINKS

61

Online treintickets boeken
 
Binnenlandse vluchten boeken 
 
App voor het online boeken van taxi’s  in de grote steden 
 
Vietnamese simcard installeren 

Reizen tijdens TET, het Vietnamese nieuwjaar 

Reizen tijdens het regenseizoen 

Een hele website gewijd aan de Vietnamese cultuur ( Engelstalig )
 
Uitleg over de Vietnamoorlog 
 
Korte uitleg over het leven van Ho Chi Minh 
 
Leuke reisdocumentaire op Youtube 
 
Vietnamese recepten op Youtube

https://12go.asia/?z=85938
http://clk.tradedoubler.com/click?p=224457&a=2869582&g=0>Skyscanner</a>
https://www.grab.com/sg/
https://verrassendvietnam.nl/simcard-vietnam/
https://verrassendvietnam.nl/reizen-tijdens-tet-vietnamees-nieuwjaar/
https://verrassendvietnam.nl/regenseizoen-vietnam/
http://www.vietnam-culture.com/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vietnamoorlog
https://nl.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%93_Ch%C3%AD_Minh
https://www.youtube.com/watch?v=uMzsNhTRM-0
https://www.youtube.com/user/HelenRecipes


DISCLAIMER
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Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd 
gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elek-
tronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname, of op enige andere manier, zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur  

Het delen van deze uitgave op sociale media of met familie, vrienden, kennissen is 
toegestaan. 

Copyright 2017, Verrassend Vietnam



https://verrassendvietnam.nl/


