15-DAAGSE RONDREIS (vliegreis)
AUTHENTIEK VIETNAM
November 2020 (exacte datum nog niet gekend)
Waarom hoort Vietnam bij de fraaiste plekken van deze aardbol? Om tal van redenen: de koloniale
traditie en architectuur, de landschappen, de rijke cultuur met verschillende Aziatische invloeden,
maar wellicht nog het meest de glimlach van de lokale bevolking.
DAG 1 - EINE – SAIGON:
We vertrekken met de autocar vanuit Eine naar Brussel-Zuid. Thalys vanuit Brussel naar Parijs voor
de lijnvlucht naar Saigon.
DAG 2 - SAIGON/HO CHI MINHSTAD:
Na het vertrek van de Amerikanen in 1976 is de stad omgedoopt tot Ho Chi Minhstad maar voor de
meeste inwoners is de oude Zuid-Vietnamese hoofdstad nog steeds gekend als Saigon. Het is de
grootste stad van het land en nog steeds het economisch centrum met een oppervlakte van
ongeveer 2 000 km². Middagmaal in een lokaal restaurant. Transfer naar het hotel. In de namiddag
bezoeken we het koloniaal gedeelte van de stad met het Warcrime museum, de buitenzijde van het
Paleis van de Reunificatie, de kathedraal en het door Eiffel in 1891 gebouwde postgebouw.
Avondmaal in een lokaal restaurant.
DAG 3 - HO CHI MINHSTAD – TAY NINH – CU CHI:
Vandaag bezoeken we het platteland buiten Saigon. We beginnen met Tay Ninh waar we een kerk
vinden van het Cao Dai geloof, met bijzondere kleuren en vormen. Het Caodaïsme is een relatief
jonge religie en is officieel tot stand gekomen in Tay Ninh, ZuidVietnam. De leer is een kleurrijke
mengelmoes van Boeddhisme, Islam, Confucianisme, Taoïsme, Vietnamees spiritualisme en
Christendom. “Cao Dai” betekent letterlijk “hoge toren”; op deze manier wordt er verwezen naar
God. In de Tay Ninh provincie en de Mekong Delta is dit geloof het sterkst vertegenwoordigd. Er
waren begin 2006 zo’n 3 miljoen volgelingen van het Caodaïsme. Hierna rijden we door naar de
tunnels van Cu Chi. De ondergrondse tunnels vormen een netwerk van zowat 200 km en zijn één van
de meest aangrijpende getuigenissen van de Vietnamoorlog. Deze gangen, die soms tot 12 m onder
de grond werden gegraven en door de Vietcong werden gebruikt, vormden aan het einde van de
jaren ‘60 een echte ondergrondse stad met ziekenhuis, opslagplaatsen en commandoposten.
Terugkeer naar Saigon en diner in de stad.
DAG 4 - CAI BE – VINH LONG – CAN THO:
Vandaag trekken we naar de Mekong Delta. We rijden richting Cai Be. Onderweg bezoeken we een
koloniaal huis en een rijstpapierfabriek, gevolgd door een traditionele lunch in een lokaal restaurant.
Verder naar het authentieke Can Tho. Het door rijstvelden omgeven Can Tho is één van de grootste
steden gelegen aan de grootste vertakking van de Mekong, de Hau-rivier. De Mekong mondt uit in de
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Zuid-Chinese Zee en is één van de belangrijkste rivieren van Zuid-oost-Azië. De Mekong Delta is bijna
40 000 km² en kent een enorme biodiversiteit vanwege het vruchtbare water, wat erg goed is voor
de rijstteelt en andere landbouwindustrie van de stad. Avondmaal in een lokaal restaurant.
DAG 5 - CAN THO – HOCHMINCH/ DANANG - HOI AN:
In de vroege ochtend met de sampan naar de markt in de Mekong Delta. We nemen de lunch
onderweg. Daarna keren we terug naar de luchthaven voor de vlucht naar Danang vanaf Saigon.
DAG 6 - HOI AN:
Vandaag maken we kennis met landbouwers en vissers op het platteland. Per fiets bereiken we een
aantal afgelegen boerderijen waar we de traditionele landbouwmethodes leren kennen. Tijd voor
vertier want we leren met de ‘thúng chai’ (een soort grote ronde gevlochten mand waar de vissers
mee varen) te manoeuvreren. Per boot varen we de Cua Dai op en leren de verschillende technieken
om netten en vallen aan te leggen. Heerlijke vismaaltijd aan boord als afsluiter. Een bezoek aan het
charmante havenstadje Hoi An laat Vietnam’s beste kant zien, één van de absolute hoogtepunten
van deze reis. De oude straatjes van de stad staan vol met Chinese pagodes, Japanse handelshuizen,
prachtige warenhuizen en Franse huisjes en winkelpanden. Hoi An staat sinds 1999 op de UNESCOWerelderfgoedlijst. De stad is ook de plaats om zich in het nieuw te steken. Het staat bekend om zijn
vele getalenteerde kleermakers en dit is dan ook de uitgelezen gelegenheid voor dat zo gewilde
maatpak.
DAG 7 - HOI AN – HUE:
Na het ontbijt trekken we naar de keizerlijke hoofdstad Hue via de Hai Van Pass. Deze stad met meer
dan 1 000 jaar geschiedenis heeft een mooie citadel, een kopie van de Verboden Stad van Beijing.
We bezoeken de stad en de citadel per driewieler. Verder naar het hotel in Hue.
DAG 8 - HUE – HANOI:
Hue is vooral bekend om de graftomben van de keizers van de laatste dynastie. Deze begraafplaatsen
zijn opgezet volgens de regels van de Feng shui en zijn werkelijk grandioos. We bezoeken de graven
van Ming Manh en van Khai Dinh, één van de meest excentrieke keizers van de laatste dynastie. De
mix van Aziatische en Franse stijlen is verbazingwekkend. Na het middagmaal transfer naar de
luchthaven voor de vlucht naar Hanoi. We ontdekken te voet de oude wijk en zijn smalle
winkelstraatjes: Katoenstraat, Zijdestraat,.. ook ‘de wijk van de 36 corporaties’ genoemd, waar de
winkeltjes nog steeds per gilde gegroepeerd zijn. We gaan ook langs de wijk van de ambassades,
waar er veel koloniale huizen te zien zijn. We trekken ook door de buurt van Hoan Kiem. In de
vooravond genieten we van de bekende marionettenshow op het water.
DAG 9 - HANOI – LAO CAI (NACHTTREIN):
Bezoek aan de Tempel van de Literatuur die in 1076 de allereerste universiteit van Vietnam was.
Tegenwoordig wordt hier geen les meer gegeven, maar er vinden wel nog traditionele ceremonies
plaats voor net-afgestudeerden. De tuinen van de tempel en universiteit zijn opgebouwd in 5 fases,
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waar je helemaal doorheen moet lopen om uiteindelijk bij de tempel zelf uit te komen. Bezoek aan
het etnografisch museum dat één van de interessantste van Vietnam is. Avondmaal en daarna
vertrek met de nachttrein Victoria Express naar Sapa. Overnachting aan boord.
DAG 10 - LAO CAI – BAC HA MARKT – SAPA:
Sapa is een dorpje in het noordwesten van Vietnam. Tientallen jaren geleden was dit nog een rustig
gebied waar vooral bergstammen woonden. Het dorpje ligt in een vallei in de Hoang Lien bergen. Een
schitterende regio met rijstvelden die tegen bergen aanliggen, leuke dorpjes en veel groen.
Aankomst in het station van Lao Cai. Ontbijt in een koffieshop. Verder naar Bac Ha voor de zondagse
ochtendmarkt. Bezoek aan het Hmong King House en het dorpje dichtbij.
DAG 11 - SAPA – CAT CAT – Y LINH HO – TA VAN:
We glippen eerst door de Sapa markt en laten nadien de drukke stad achter ons. We volgen een weg
bergafwaarts naar het dorpje Cat Cat. Korte stop bij een waterval en een hydro-elektrisch station
alvorens we onze tocht verder zetten over een onverharde weg doorheen de rijstterrassen. Geniet
van de prachtige landschappen tijdens een wandeling langsheen een smalle rivier. Uiteindelijk komen
we aan in het dorp Y Linh Ho waar de Black Hmong in minderheid leeft. Hier nemen we een pauze
terwijl onze lunch wordt geserveerd in de buurt van de rivier. Verder naar de Muong Hoa valley. We
gaan door het dorp Lao Chai, eveneens een dorp van de Black Hmong minderheid, gevolgd door het
dorp Tavan (Giay minderheid). Deze route is een heel populaire trekking route. We keren terug naar
Sapa vanaf Tavan met de bus.
DAG 12 - SAPA – BAN KHOANG – TA GIANG PHINH – LAO CAI / HANOI ( NACHTTREIN):
We verlaten Sapa en rijden via de nationale weg naar O Quy Ho. Onderweg houden we verschillende
stops om te kunnen genieten van het prachtige landschap van de Fansipan berg, de Sin Chai vallei en
natuurlijk van de prachtige bloemen en de groentenboerderijen. Vervolgens rijden we door een dik
bebost regenwoud en passeren we een prachtige waterval alvorens we aankomen in de Ban Khoang
commune, de thuis van de Black Hmong & Red Zao ethnische bevolkingsgroepen, die nog steeds op
hun eigen unieke wijze leven en hun eigen traditionele waarden respecteren. De dorpen hier zijn
welvarend dankzij de combinatie van de natte rijstcultuur op de terrassen en het kweken van
kardemom in de schaduw van het regenwoud. We rijden tot aan de vallei van Ta Giang Phinh,
bewoond door de Black Hmong, die in verschillende kleine gehuchten leven langsheen de rustige
rivier. Terug naar Sapa voor het avondmaal en de nachttrein terug naar Hanoi.
DAG 13 - HANOI – HALONG:
Aankomst in het station van Hanoi in de vroege ochtend. Ontbijt in de stad. Check in voor een cruise
in de Halong Bay. De lunch, het avondmaal en het ontbijt nemen we op de jonk.
DAG 14 - HALONG – TERUGVLUCHT:
Ontscheping in Halong. Vrij middagmaal. Terugkeer naar Hanoi voor de transfer naar de luchthaven
en de terugvlucht.
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DAG 15 - PARIJS – EINE:
Aankomst in Parijs .We nemen de Thalys naar Brussel- Zuid en per autocar terug naar Eine.

Richtprijs: 4300 € per persoon in vol pension
Toeslag éénpersoonskamer: op aanvraag
Inbegrepen (zie ook volgende pagina):
•
•
•
•
•
•
•

Treintraject heen en terug tussen Brussel & Parijs
Rondreis op basis van vol pension vanaf middagmaal dag 2 tot avondmaal dag 14 (behalve
middagmaal dag 14)
Lokale Nederlandstalige gids
Begeleiding
Alle vervoer, boottochten, Victoria Express op basis van 4 personen per compartiment
Alle vermelde bezoeken + toegangsgelden
Voorreisvergadering

Niet inbegrepen (zie ook volgende pagina):
•
•
•
•
•
•

Persoonlijke uitgaven + dranken
Eventuele fueltoeslagen
Visumkosten
Alle fooien (gids, chauffeur, bagagebehandeling, …)
Middagmaal dag 14
Annulatie- & bijstandsverzekering

Extra informatie:
Minimum aantal deelnemers: 15
Uiterste inschrijvingsdatum: 10 augustus 2020, daarna op aanvraag
Kopie identiteitskaart bij inschrijving
Internationaal gedigitaliseerde reispas verplicht met geldigheid tot ten minste zes maanden na
datum van terugkeer.
Raadpleeg steeds uw huisdokter om uw basisinentingen (zoals difterie-polio-tetanus, buiktyfus en
hepatitis A) te controleren
Volgorde van bezoeken, voorgestelde hotels, kunnen nog wijzigen zonder afbreuk te doen aan
kwaliteit en/of programma. Prijs onder voorbehoud van eventuele toeslagen van koersverschillen,
fuel- en luchthaventaksen.
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INFO BEGELEIDE VLIEGTUIGREIZEN
Inbegrepen in de prijs:
•
•
•
•
•
•
•
•

vervoer naar de luchthaven heen en terug
vluchten heen en terug
transfers van en naar het hotel
professionele begeleiding
alle overnachtingen in de vermelde hotels
verblijf op basis van kamer en ontbijt/half pension/vol pension/all in formule volgens
programma
(indien vol pension : vanaf avondmaal dag van aankomst tot ontbijt dag van vertrek)
gratis parking bij het kantoor, wij beschikken over een ruime gratis parking!

Niet inbegrepen in de prijs:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

dranken + dranken niet vermeld in de all in formule
persoonlijke uitgaven & toegangsgelden
excursies (tenzij anders vermeld in het programma)
fooien (tenzij anders vermeld in het programma)
ophaaldienst
maaltijden tijdens de vluchten
annulatie- en bijstandsverzekering (tenzij anders vermeld in het programma), opgelet: indien
u geen verzekering bij ons afsluit gelden de voorwaarden van de touroperator
toeristenbelasting, verblijftaks, fueltoeslagen (deze worden afgerekend bij het afhalen van de
reisdocumenten of zijn ter plaatse te betalen)
haventaksen, luchthaventaks
eventuele verhogingen wisselkoers, BTW-verhoging
visumkosten, inentingen, paspoortkosten, …

OPGELET: indien extra’s inbegrepen zijn of als er iets uitzonderlijk niet is inbegrepen staat dit steeds
bij de tekst zelf vermeld.
Naargelang de omstandigheden kunnen de vluchtdagen, de voorgestelde hotels of de volgorde van
bezoeken nog wijzigen zonder afbreuk te doen aan kwaliteit en/of programma. Begeleide
vliegtuigreizen kunnen op aanvraag steeds aangepast worden, verlenging, wijziging hotel, …
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