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Rondreis op maat (2p)

Reisprogramma
												9 januari
•
Dag 1		
Aankomst in Hanoi – Vlucht EK394 - 13.05 – Privé airport pick up
			
Privé Street Food (tasting) Tour – Overnachten in hotel
•
Dag 2		
Bai Tu Long Bay Cruise – Overnachten op de boot
•
Dag 3		
Bai Tu Long Bay Cruise – Overnachten op de boot
•
Dag 4		
Dag Trip naar Bai Dinh & Trang An – Overnachten in waterfront
			Bungalow
•
Dag 5		
Vrije dag in Hoa Lu – Transfer naar Ninh Binh
			
nachttrein via Hanoi naar Lao Cai
•
Dag 6		
Pick up en transfer naar Bac Ha en Lung Phin
			
Transfer naar Ta Van. overnachting in privé bungalow
•
Dag 7		
Ta Van – Privé Trekking Dag 1 en overnachting in privé bungalow
•
Dag 8		
Ta Van – Privé Trekking Dag 2 – Luxe Bus naar Hanoi
			Overnachten in hotel
•
Dag 9		
Vrije dag in Hanoi – Nachttrein naar Dong Hoi
•
Dag 10
Pick up bij het treinstation en transfer naar Phong Nha
			
Overnachten in Phong Nha Lake View Resort
•
Dag 11
Vrije dag in Phong Nha - Privé transfer naar Hue
			Overnachten in hotel
•
Dag 12
Hue City Tour Deluxe - Overnachten in hotel
•
Dag 13
Motorbike tour van Hue naar Hoi An via de Hai Van Pass
•
Dag 14
Hoi An – Farming & Fishing Life - Privé Tour - Overnachten in hotel
•
Dag 15
Privé transfer naar het vliegveld – Vlucht van Da Nang naar Ho Chi Minh
City
			
Pick up en transfer naar Mui Ne - Overnachten in privé bungalow
•
Dag 16
Vrije dag - Overnachten in privé bungalow
•
Dag 17
Vrije dag - Overnachten in privé bungalow
•
Dag 18
Privé transfer naar Ho Chi Minh City - Overnachten in hotel
•
Dag 19
Pick up en transfer naar Cai Be – Start Mekong Delta cruise
			
Overnachten op de boot
•
Dag 20
Mekong Delta cruise – Transfer naar resort in Cai Be en overnachten in
			resort
•
Dag 21
Vrije dag in Cai Be – Overnachten in het resort
•
Dag 22
Privé transfer naar Can Tho ,check in bij het hotel
•
Dag 23
Dag tour floating markets Cai Rang and Phong Dien en fietsen
			Overnachten in hotel
•
Dag 24
Local market & food tour - Overnachten in hotel
•
Dag 25
Privé transfer naar Rach Gia en snelle boot naar Phu Quoc
			
Transfer naar resort – Seaview double
•
Dag 26
Vrije dag op Phu Quoc – Overnachten in Seaview double
•
Dag 27
Vrije dag op Phu Quoc - Overnachten in Seaview double
•
Dag 28
Vrije dag op Phu Quoc - Overnachten in Seaview double
•
Dag 29
Transfer naar het vliegveld – Vlucht van Phu Quoc naar Ho Chi Minh City
			
Aansluitende vlucht naar Nederland
												6 februari

Dag 1: 9 januari 2018
Hanoi – Street Food ( tasting )Tour
Na aankomst op Noi Bai Airport wordt u door uw privé chauffeur opgewacht en naar uw
hotel gebracht. Na aankomst in het hotel heeft u wat vrije tijd om Hanoi te verkennen.
Om 18.00 wordt u bij uw hotel opgehaald door uw gids voor de Street Food Walking &
Tasting Tour. De gids neemt u mee door de 36 straten van de oude wijk van Hanoi en laat u
kennis maken met het beste wat deze energieke wijk te bieden heeft.
Highlights:
•
Ontdek het beste van de Vietnamese keuken
•
Leer over de lokale gebruiken en de geschiedenis van de oude wijk onder begeleiding van een ervaren lokale gids.
Uw gids brengt u rond 21.00 terug naar uw hotel .
Vervoer: 		
Maaltijden:		
Gids:			
Accommodatie:

Privé vervoer vanaf het vliegveld
Diner
Engels sprekende gids
HM Boutique Hotel – Executive Room

Dag 2: 10 januari 2018
Hanoi – Hon Gai Harbor – Bai Tu Long Bay – Cong Do – Cap La Island – Tra San
Uw gids haalt u op bij uw hotel voor de transfer naar de Hon Gai Pier waar u aan boord zult
gaan voor een onvergetelijke tweedaagse cruise.
08.00-08.30 De shuttle bus haalt u op bij uw hotel voor de rit naar Hon Gai
12.30		
Aankomst bij het kantoor voor boarding
12.45		
Geniet van een welkomstdrankje terwijl u uitleg krijgt over het programma
13.30		
Geniet van een heerlijke Vietnamese lunch en geniet van het uizicht
15.00		
Aankomst bij Cap La Island. Geniet van het spectaculaire landschap vanuit een
		kajak
17.30		
Terug aan boord om voor anker te gaan
19.00		
Geniet van een heerlijk diner
20.30		
Vrije tijd en de mogelijkheid om op inktvis te vissen
Vervoer: 		
Maaltijden:		
Gids:			
Accommodatie:

A/C comfortabel vervoer
Ontbijt,lunch,diner
Engels sprekende gids
Private cabin with balcony

Dag 3: 11 januari 2018
Tra San – Thien Canh Son Grot – Hon Gai Harbor – Hanoi
06.30
07.00
08.00
09.30
10.30
11.00
12.00
12.30
17.00

Begin de dag met Tai Chi op het dek
Keuze uit een westers of Vietnamees ontbijt
Verken de Thien Canh Grot en leer over de geschiedenis van de baai
Tijd om in te pakken en de koffers voor uw cabine te plaatsen.
Vietnamese kook demonstratie
Geniet van een heerlijke Vietnamese lunch
Aankomst bij Hon Gai Pier
Transfer terug naar Hanoi
Aankomst bij uw hotel in de oude wijk

Vervoer: 		
Maaltijden:		
Gids:			
Accommodatie:

Cruise – A/C vervoer naar Hanoi
Ontbijt,lunch
Engels sprekende gids
HM Boutique Hotel – Executive Room

Dag 4: 12 januari 2018
Hanoi – Bai Dinh & Trang An – Hoa Lu
Uitchecken na het ontbijt.
Highlights:
•
•
•

Boottocht door een indrukwekkend landschap vol kalkstenen rotsformaties
Bezoek een enorme pagode, een belangrijk religieus bouwwerk
Ontspannen fietsen over plattelandspaden door authentieke dorpjes

07.45-08.30 De gids haalt u op bij uw hotel voor een 100 km lange rit door het platteland
richting uw bestemming
11.00 Aankomst bij het Bai Dinh pagode complex, de grootste pagode in Zuidoost-Azië.
Het complex is een staaltje van de beste Vietnamese architectuur ooit gebouwd en het zou
bijna een volle dag kosten om alles te bekijken. U bezoekt daarom enkele van de highlights
zoals:
- 500 standbeelden van La Han
- 2 enorme bronzen bellen met een gezamenlijk gewicht van 63 ton
- 3 bronzen standbeelden van Tam The
Het bezoek eindigt met een wandeling naar de top van de berg voor een fantastisch uitzicht
13.00 Geniet van een heerlijke Vietnamese lokale lunch met enkele regionale klassiekers
van geitenvlees .
14.00 Bezoek aan het Trang An Landscape Complex, een gebied van ongekende schoonheid. U verkent dit majestueuze landschap vanuit een kleine sampan terwijl u langzaam
vaart door een netwerk van grotten en rijstvelden.
16.00 Ontspannen fietsen over plattelandspaden en door authentieke dorpjes
Hierna wordt u naar uw accommodatie in Hoa Lu / Tam Coc gerbracht.
Vervoer: 		
Maaltijden:		
Gids:			
Accommodatie:

A/C vervoer
Ontbijt,lunch
Engels sprekende gids
Waterfront bungalow

Dag 5: 13 januari 2018
Hoa Lu – Hanoi – Lao Cai
U heeft een vrije dag in de omgeving van Hoa Lu en Tam Coc. Dit is een ideale dag om een
stukje te gaan fietsen.
Enkele aanraders:
•
Hang Mua ( klim naar de top voor een fantastisch uitzicht, slechts 5 minuten van uw
accommodatie )
•
Bich Dong Pagode
Rond 16.30 wordt u opgehaald en naar Ninh Binh gebracht voor de trein van 17.30 naar
Hanoi. Na aankomst in Hanoi rond 20.00 wordt u naar de nachttrein geleid voor de rit van
Hanoi naar Lao Cai. De trein zal vertrekken om 22.00.
Vervoer: 		
Taxi naar het treinstation – Soft seat trein naar Hanoi
Maaltijden:		
Ontbijt
Gids:			N/A
Accommodatie:
Nachttrein ( soft sleeper- 4 berth cabin ) Hanoi naar Lao Cai

Dag 6: 14 januari 2018
Lao Cai – Bac Ha – Ta Van
Na aankomst ( rond 6.25 ) wordt u door uw chauffeur opgehaald ( Hij heeft een bordje met
uw naam erop ).
U begint aan de 2 uur durende rit naar de indrukwekkende Bac Ha markt en de kleinere
authentieke markt van Lung Phin.
Na de lunch bij een lokaal restaurant brengt de chauffeur u naar uw accommodatie in de
Ta Van Vallei waar u de rest van de middag naar eigen inzicht kunt besteden. Het diner
wordt geserveerd door uw lokale gastheer/vrouw in een traditioneel Hmong huis. U overnacht in een privé bungalow aan de rand van de rijstvelden.
Vervoer: 		
Privé vervoer
Maaltijden:		
Diner
Gids:			N/A
Accommodatie:
Privé bungalow aan de rand van de rijstvelden

Dag 7: 15 januari 2018
Ta Van – Muong Hoa Vallei – Ta Van
Na het ontbijt, rond 9 uur wordt u opgehaald door uw lokale Hmong gids voor een onvergetelijke trekking door een niet toeristisch deel van de Muong Hoa Vallei.
Tijdens de trekking komt u langs dorpjes van de Dzay en Hmong, de lokale etnische minderheden die in deze regio leven. Geniet van het spectaculaire uitzicht over de vallei met in
de verte de berg Fansipan, het hoogste punt van Vietnam en Indochina.
Vervoer: 		
Maaltijden:		
Gids:			
Accommodatie:

N/A
Ontbijt, lunch, diner
Engels sprekende gids
Privé bungalow aan de rand van de rijstvelden

Dag 8: 16 januari 2018
Ta Van – Hanoi
Na een lekker ontbijt verlaat u Ta Van en begint de trekking naar Giang Ta Chai, bewoond
door de Red Dao minderheid. U komt langs prachtige landschappen en een mooie waterval. Zoals de naam suggereert ziet u de kleur rood heel veel terug in de traditionele kleding.
In het begin van de middag keert u terug naar Ta Van voor een verkwikkende douche en
wat ontspanning.
Rond 14.30 wordt u opgehaald en naar Sapa gebracht voor de busreis terug naar Hanoi.
De verwachte aankomsttijd is 21.30. Vanaf de bushalte ( 12 Ly Thai To ) is het slechts twee
minuten lopen naar uw hotel.
Vervoer: 		
Maaltijden:		
Gids:			
Accommodatie:

Vervoer van Ta Van naar Sapa, Luxe bus naar Hanoi
Ontbijt, lunch,
Engels sprekende gids
HM Boutique Hotel ( 3 Hang Dau Street ) – Executive Room

Dag 9: 17 januari 2018
Hanoi – Dong Hoi
Vandaag heeft u een vrije dag in Hanoi. Enkele interessante bezienswaardigheden zijn:
•
Het Ho Chi Minh Mausoleum
•
Hoan Kiem Lake & Ngoc Son Pagode
•
Tempel van de literatuur
•
Army History Museum
U wordt om 19.00 opgehaald bij uw hotel voor de transfer naar het treinstation. U vertrekt
om 20.10 met de nachttrein naar Dong Hoi.
Vervoer: 		
Maaltijden:		
Gids:			
Accommodatie:

Privé transfer naar het treinstation
Ontbijt
Engels sprekende gids naar het treinstation
Nachttrein ( soft sleeper – 4 berth shared cabin ) Hanoi naar Dong Hoi

Dag 10: 18 januari 2018
Dong Hoi – Phong Nha
Na aankomst wordt u opgehaald en naar een nabijgelegen hotel gebracht om u op te frissen en te ontbijten.
Na het ontbijt, rond 8 uur wordt u naar uw accommodatie in Phong Nha gebracht. De rest
van de dag kunt u naar eigen inzicht besteden. Het is gemakkelijk om de prachtige omgeving op de fiets te verkennen.
Vervoer: 		
Maaltijden:		
Gids:			
Accommodatie:

A/C vervoer
Ontbijt
Engels sprekende gids
Phong Nha Lakehouse – Lake View Bungalow

Dag 11: 19 januari 2018
Phong Nha – Hue
Vandaag kunt u het prachtige natuurpark op eigen gelegenheid verkennen. Rond 16.00
wordt u opgehaald voor de privé transfer naar uw hotel in Hue. De rit duurt zo’n 3 uur.
Vervoer: 		
Privé vervoer
Maaltijden:		
Ontbijt
Gids:			N/A
Accommodatie:
Hue Serende Palace Hotel – Deluxe City View

Dag 12: 20 januari 2018
Hue – Deluxe City Tour
Ontdek het beste van Hue en leer over de geschiedenis van de voormalig keizerlijke hoofdstad van Vietnam.
Ochtend: Uw gids haalt u rond 08.00 op bij uw hotel. De tour zal rond 08.30 beginnen met
een bezoek aan de Dong Ba Markt, waarna u via een ontspannend boottochtje naar de
Thien Mu pagode wordt gebracht. Dit is de oudste pagode van Hue. De volgende stop is de
beroemde Citadel, het thuis van de Nguyen Dynasty ( 1802-1945 . De laatste stop voor de
lunch is het Hue Royal Antiques Museum.
Middag: Na de lunch neemt de gids u mee langs de indrukwekkende tombes van keizers
Minh Mang en Khai Dinh. Na afloop van de tour wordt u teruggebracht naar uw hotel.
Vervoer: 		
Maaltijden:		
Gids:			
Accommodatie:
			

A/C vervoer en boottocht
Ontbijt, lunch
Engels sprekende gids
Hue Serene Palace Hotel – Deluxe City View
21 Lane 42 Nguyen Cong Tru Street

Dag 13: 21 januari 2018
Achterop de motor over de Hai Van Pass
Na het ontbijt wordt u tussen 08.30 en 09.00 opgehaald bij uw hotel voor een onvergetelijke motor tour naar Hoi An. Voor de lunch bezoekt u onder andere:
•
Elephant Springs
•
Phuoc Tuong Pass
•
Lang Co Beach
Na de lunch begint u aan de tocht over de 21 kilometer lange Hai Van Pass. Vanaf de top
heeft u een prachtig uitzicht over de zee en het landschap. U vervolgt uw tocht richting Da
Nang voor een stop bij de Marble Mountains voordat u naar uw accommodatie in Hoi An
gebracht wordt. U zult daar rond 16.00 aankomen.
Na de lunch bezoekt u onder andere:
•
Da Nang
•
Marble Mountains
•
An Bang Beach
Vervoer: 		
Maaltijden:		
Gids:			
Accommodatie:

Motor
Ontbijt, lunch
Engels sprekende gids
Lasenta Boutique – Deluxe Rice Fields

Dag 14: 22 januari 2018
Hoi An – Een kijkje in het leven van boeren en vissers
Het gebied rond Hoi An is omringd door stranden, rivieren en boerderijen. Vandaag krijgt u
inzicht in het traditionele boeren leven wat deze regio kenmerkt. U verkent dit gebied per
fiets en boot en leert over de lokale landbouw en visserij technieken.
07.30 Uw gids haalt u op bij uw hotel. Na een korte introductie stapt u op de fiets en rijdt u
door het fotogenieke platteland richting het dorpje Tra Que.
08.30 Aankomst in Tra Que. Dit dorp staat bekend om haar verse kruiden en groenten die
een belangrijk onderdeel zijn van de voortreffelijke lokale keuken. De kruiden vindt u terug
in lokale klassiekers als Banh Xeo, Cao Lau en Mi Quang. De gids vertelt u alles over het
leven in het dorp en de landbouwtechnieken die hier gebruikt worden.
10.30 U vervolgt uw tocht op de fiets langs kokosnoot plantages en garnalen boerderijen
naar het huis van een lokale vissers familie. Hier gaat u het water op voor een fotogeniek
tochtje en krijgt u inzicht in het leven van de vissers.
12.00 Na het boottochtje springt u weer op de fiets voor een bezoek aan een lokaal dorpje.
13.00 Geniet van een heerlijke lunch klaargemaakt door de lokale familie.
14.00 Na de lunch bezoekt u een dorpje waar het produceren van bamboe meubels de
lokale specialiteit is en gaat u nogmaals het water op voor een tochtje door een prachtig
landschap.
15.30 Terug fietsen naar uw hotel in Hoi An
16.00 Einde van de tour
Vervoer: 		
Maaltijden:		
Gids:			
Accommodatie:

Fiets en boot
Ontbijt, lunch
Engels sprekende gids
Lasenta Bouqique – Deluxe Rice fields

Dag 15: 23 januari 2018
Hoi An – Da Nang – HCMC – Mui Ne
Vroeg op vandaag. Na het ontbijt wordt u om 08.00 in uw privé auto naar het vliegveld in
Da Nang gebracht. Hier neemt u de vlucht van 11.45 naar Ho Chi Minh City.
Na aankomst ( rond 13.10 ) staat uw privé chauffeur klaar om u naar Mui Ne te brengen.
De rit zal zo’n 4.5 uur duren.
Vervoer: 		
Privé vervoer
Maaltijden:		
Ontbijt
Gids:			N/A
Accommodatie:
Ananda Resort – Deluxe Garden View Bungalow

Dag 16 – 17: 24 en 25 januari 2018
Mui Ne
Geniet van een aantal ontspannende dagen in deze heerlijke tropische bestemming
Vervoer: 		
N/A
Maaltijden:		
Ontbijt
Gids:			N/A
Accommodatie:
Ananda Resort – Deluxe Garden View Bungalow

Dag 18: 26 januari 2018
Mui Ne – Ho Chi Minh City
Na lunchtijd, rond 13.00 wordt u opgehaald door uw privé chauffeur voor de rit naar uw
hotel in Ho Chi Minh City waar u de avond naar eigen inzicht kunt besteden.
Vervoer: 		
Privé vervoer
Maaltijden:		
Ontbijt
Gids:			N/A
Accommodatie:
Silverland Yen Hotel – Premium Deluxe

Dag 19: 27 januari 2018
Ho Chi Minh City – Cai Be – Can Tho
U wordt tussen 07.00 en 07.30 bij uw hotel opgehaald door uw gids voor een fantastische
Mekong Delta cruise.
11.30
12.00
16.00
17.30
19.00

Aan boord van het schip
Lunch aan boord
Aan land voor een wandeling door orchideeën velden en authentieke dorpjes
Terug aan boord voor een drankje en genieten van de zonsondergang
Diner aan boord

Vervoer: 		
Maaltijden:		
Gids:			
Accommodatie:

A/C vervoer
Ontbijt, lunch, diner
Engels sprekende gids
Private double cabin

Dag 20: 28 januari 2018
Can Tho – Cai Be
06.30 Ochtend cruise tot 08.30
08.30 Uitchecken. Excursie naar de Cai Be drijvende markt en door smalle kanalen in een
sampan
10.00 Op de fiets over achterafpaden of een wandeling door een klein dorpje langs de Mekong
11.00 Vervoer naar het restaurant voor de lunch
12.00 Lunch in Mekong restaurant
Na de lunch zal uw privé chauffeur u op komen halen om u naar de accommodatie in Cai
Be te brengen.
Vervoer: 		
Maaltijden:		
Gids:			
Accommodatie:

Cruise en Privé vervoer
Ontbijt. lunch
Engels sprekende gids
Mekong Riverside Boutique Resort & Spa

Dag 21: 29 januari 2018
Cai Be
Vandaag kunt u op eigen gelegenheid het platteland rond Cai Be verkennen.
Vervoer: 		
N/A
Maaltijden:		
Ontbijt
Gids:			N/A
Accommodatie:
Mekong Riverside Boutique resort & Spa

Dag 22: 30 januari 2018
Cai Be – Can Tho
Na lunchtijd, rond 13.00 wordt u door uw chauffeur opgehaald voor de rit naar uw hotel in
Can Tho. Reken op zo’n 1.5 reistijd.
Vervoer: 		
Privé vervoer
Maaltijden:		
Ontbijt
Gids:			N/A
Accommodatie:
West Hotel can Tho – Deluxe Double

Dag 23: 31 januari 2018
Can Tho
Vandaag staat u voor dag en dauw op om de toeristenmassa te vermijden. Uw lokale gids
haalt u om 05.00 op voor een boottocht naar de drijvende markten van Cai Rang en Phong
Dien. Deze dag is een combinatie van het bekijken van de markten en fietsen door het platteland om zo een goede indruk van het leven in de Delta te krijgen.
Verder bezoekt u nog een noedelfabriek waarna u langzaamaan via de smalle kanalen van
de Mekong terugkeert naar Can Tho. De tour eindigt rond het middaguur waarna u de rest
van de dag naar eigen inzicht kunt besteden.
Vervoer: 		
Maaltijden:		
Gids:			
Accommodatie:

Boot
Ontbijt
Engels sprekende gids
West Hotel can Tho – Deluxe Double

Dag 24: 1 februari 2018
Can Tho
Vandaag heeft u overdag de tijd om te ontspannen en Can Tho te verkennen. Uw lokale
gids haalt u om 18.00 op voor de ‘Walking & Food Tour’.
U zult vanavond op zijn minst 7 nieuwe authentiek lokale gerechten proberen, waaronder:
•
Waterkastanje
•
Black sticky rice met kokosnoot
•
BBQ rijstpapier
•
Mango salade
•
3 sister bread
•
BBQ varkensvlees
•
Een gerecht in kleipot
Vervoer: 		
Maaltijden:		
Gids:			
Accommodatie:

N/A
Ontbijt, diner
Engels sprekende gids
West Hotel can Tho – Deluxe Double

Dag 25: 2 februari 2018
Can Tho – Rach Gia – Phu Quoc
Uw privé chauffeur haalt u rond 08.30 op bij uw hotel om u naar de haven van Rach Gia te
brengen. De boot zal er zo’n 3 uur over doen en u zult rond 18.00 aankomen op het eiland.
Na aankomst wordt u opgehaald voor de transfer naar het Peppercorn Resort.
Vervoer: 		
Privé vervoer en snelle boot
Maaltijden:		
Ontbijt
Gids:			N/A
Accommodatie:
Peppercorn Resort – Beachfront Double

Dag 26-27-28: 3-5 februari 2018
Phu Quoc
Geniet van een aantal heerlijke dagen op dit tropische eiland.
Vervoer: 		
N/A
Maaltijden:		
Ontbijt
Gids:			N/A
Accommodatie:
Peppercorn Resort – Beachfront Double

Dag 29: 6 februari 2018
Phu Quoc – HCMC
Om 10.30 wordt u naar het vliegveld gebracht voor de vlucht van 13.55 naar Ho Chi Minh
City voor uw aansluitende vlucht naar Nederland.

