Dag 12 Halong Bay - Hanoi (o-m-a)
Na het ontbijt aan boord, worden de bezoeken verder
gezet aan de eilandjes en de grotten. Lunch aan boord en
ontscheping. Transfer naar Hanoi en check-in in het hotel.
’s Avonds afscheidsmaal in het Wild Lotus Restaurant.

Dag 13 Hanoi (o-m-a)
Vrije voormiddag. Na het middagmaal is er nog bezoek
aan het Etnologisch museum en riksja tocht door de oude
stadswijk. Daarna vertrek naar de luchthaven voor de
terugvlucht naar Parijs CDG.

Dag 14 Parijs CDG
Aankomst in Parijs. Transfer naar het Reiswinkeltje.
Opmerkingen
- Groepsreis gegarandeerd vanaf 16 personen en max 20
- Hotels kunnen vervangen worden, waarbij wij streven
naar dezelfde categorie
- Het programma kan zonder voorafgaande
kennisgeving gewijzigd worden door onverwachte
omstandigheden.

2.849 EUR p.p.

Prijs per persoon in een tweepersoonskamer
Inbegrepen

- Transfer van Reiswinkeltje naar Parijs CDG en terug
- Internationale vluchten met Vietnam Airlines
- Luchthaventaksen en fuel
- Alle overnachtingen in vermelde hotels of gelijkaardig
- Maaltijden volgens programma
(o=ontbijt;m=middagmaal;a=avondmaal)
- Engelstalige lokale gids
- Alle bezoeken, ingangsgelden en transfers zoals
programma met a/c bus met chauffeur
- Documentatiemap per kamer
- Eén begeleidster van het Reiswinkeltje tijdens de
volledige reis

Niet inbegrepen

GROEPSREIS
VEELZIJDIG VIETNAM

- Overige maaltijden en dranken
- Persoonlijke uitgaven
- Optionele excursies
- Visumkosten voor Vietnam (± 25 USD p.p.,
e-visa online aan te vragen)
- Early check-in of late check-out
- Annulatie- en/of reisbijstandsverzekering

Vietnam, een pareltje in Azië. Iedereen heeft wellicht het
tv-programma “de Mol” gezien, dit is de kans om ze
achterna te gaan!

info@reiswinkeltje.be
Izegemsestraat 111
8800 Roeselare
051 24 24 41

We nemen je mee naar een ongelooflijk veelzijdig land,
prachtige natuur, fantastische cultuur, magische stranden
en hele vriendelijke bevolking! Ontdek de wonderlijke
natuur, vele baaien en rijstvelden die het land heeft.
Dankzij een bewogen geschiedenis is dit een ideale mix
qua cultuur en natuur.r.

5/04 - 18/04/2020

Dag 4: Saigon - Ben Tre - Cantho (o-m)
Na het ontbijt, transfer naar Ben Tre (2 uur rijden).
Bezoek aan een lokale bakstenenfabriek. Hierna
boottocht op de AnHóa-rivier en bezoek aan een
workshop over het maken van kokos snoepen. De
boottocht gaat verder langs de palmkreek, zodat je de
dagelijkse activiteiten van de mensen langs de rivier kunt
bewonderen. Middagmaal bij een familie. In de
namiddag maken we nog een wandeling en rit naar
Cantho. Overnachting in hotel TTC Can Tho (deluxe city).

Dag 5: Can Tho - Saigon - Da Nang - Hoi An (o-m)
Na het ontbijt, boottocht doorheen de drijvende
markten in Caï Rang, één van de grootste in de Mekong
delta. Vervolgens keren we terug naar de luchthaven van
Saigon voor de binnenlandse vlucht naar Da Nang. Bij
aankomst transfer naar Hoi An en overnachting in hotel
Belle Maison**** (deluxe)

Dag 6: Hoi An - My Son - Hoi An (o-m)

PROGRAMMA
Dag 1: Reiswinkeltje - Parijs CDG - Saigon
Vertrek vanuit ons kantoor richting Parijs CDG voor de
aansluitende Vietnam Airlines vlucht naar Saigon.

Dag 2: Saigon (m)

Vandaag doen we het er iets rustiger aan toe. We gaan
eerst naar de lokale kleurrijke en drukke Hoi An-markt.
Na het marktbezoek maak je een wandeling langs de
drukke oever van de rivier tot aan de An Hoi-brug en ga
je aan boord van onze privéboot voor een transfer over
de rivier naar waar we kookles volgen met aansluitend
lunch. Daarna voorzien we
wat vrije tijd.

In de late namiddag bezoek aan het oude Cham stadje
Hoi An, een pittoresk havenstadje met smalle straatjes,
oude kaaien en typische 17e en 18e eeuwse Chinese en
Japanse koopmanshuizen. Wandeling door het oude
centrum tot aan de Japanse brug en de tempels van de
Chinese clans.

Dag 7: Hoi An - Hue (o-a)
Na het ontbijt transfer naar Hue, via de spectaculaire
wolkenpas. In de namiddag staat er een leuke
cyclopousse tocht op het programma die u naar de
Citadel en de Verboden Stad brengt. Kort bezoek aan
Dong Ba Market. Avondmaal in een lokaal restaurant.
Overnachting in het hotel Eldora****(deluxe city).

Dag 8 Hue (o-m)
De dag start met de fietsexcursie naar Thanh Toan
Village. Ontdek vandaag de groene rijstvelden, de
majestueuze familietempels, maar ook het dagelijkse
leven op de lokale markt. Bij aankomst in het Thanh
Toan Eco Home, nemen we een korte pauze en
genieten we van het welkomstdrankje. Per fiets of te
voet gaan we verder met tussenstops naar Dam Chuon
Lagoon, waar een heerlijke vismaaltijd ons opwacht. Na
het middagmaal retour naar Hue en verder bezoek aan
Hue met de Thien Mu pagode. Per boot op de
romantische Perfume River
terug naar het hotel.

Dag 9 Hue - Hanoi (o-a)
Transfer naar de luchthaven voor de binnenlandse vlucht
naar Hanoi. Bij aankomst, onthaal en transfer naar hotel
Alisa****(deluxe window). Bezoek aan het Ho Chi Minh
mausoleum, de Eén Pilaar pagode, de tempel van de
Literatuur, de St. Jozef’s Kathedraal, het etnologisch
museum, het Meer van het Zwaard, het gewezen paleis van
de gouverneur, de Paul Doumer brug. Om 18u vertrek voor
een street food tour door de oude stad.

Aankomst en onthaal in de vroege morgen. We worden
ontvangen door de lokale correspondent. Transfer naar
hotel Alagon**** (deluxe window, check-in om 14h00).
Het bezoek aan Saigon begint aan het kloppend hart van
de stad met drukke boulevards en kleurrijke koloniale
architectuur met o.m. het centraal postgebouw, het
theater, de Notre Dame kathedraal, de Chinese Cho Lon
markt en de tempel van Thien Hau, gewijd aan de
beschermgodin van de zeelieden. Tot slot bezoek aan het
War Remnants Museum. Hier kom je alles te weten over de
belevenissen tijdens de Vietnam Oorlog. Lunch tijdens de
bezoeken en intrek in het hotel.

Na het ontbijt transfer naar Ninh Binh (+/- 3,5u rijden).
Bij aankomst check-in in het hotel Hidden
Charm****(superior). Vervolgens prachtige boottocht per
sampan door het landschap van Karst, bergen en
rijstvelden. Deze poëtische omgeving met grillige rotsen is
te vergelijken met de Baai van Halong maar dan op het land
en kleiner. Bezoek aan de Bich Dong Pagoda. In de
namiddag is er de mogelijkheid om de omgeving per fiets te
ontdekken.

Dag 3: Saigon - Cu Chi Tunnels - Saigon (o-m-a)

Dag 11 Ninh Binh - Halong Bay (o-m-a)

Na het ontbijt word je naar de pier gebracht en vertrek je
per speedboot naar de Cu Chi Tunnels. Langs de rivier
ontdek je het lokale leven. Loop door de jungle en bezoek
de vallen, de geheime ingangen, de bunkers en
ondergrondse schuilplaatsen. Daarna terug naar Saigon en
vrije tijd. In de late namiddag wordt een traditionele
massage voorzien (1u). Avondmaal in een lokaal restaurant.

Transfer naar Halong, één van de mooiste plaatsen in
Zuidoost Azië. De baai is een UNESCO werelderfgoed site.
Rond de middag inscheping op een traditionele Jonk. Lunch
aan boord. Cruise in de baai tot zonsondergang. Aan boord
kunnen we deelnemen aan een partijtje vissen. Daarna
bezoek aan verschillende grotten. Diner en overnachting
aan boord van de jonk Poeny Cruise (varen in Lan Ha Bay).

Dag 10 Hanoi - Ninh Binh (o-m)

