VIETNAM og KAMBODSJA
for Victor med venner
12. – 30. november 2018
Program for turen:
12.11.
Avreise Norge med Thai Airline
kl 1330
13.11.
Ankomst Hanoi
14.11.
Hanoi – Sightseeing i Hanoi
15.11.
Hanoi – Halong
16.11.
Halong - Hanoi
17.11.
Hanoi - Hue
18.11.
Hue - Hoian
19.11.
Hoian – halv dags sightseeing
20.11.
Hoian – cooking class – biking tour
21.11.
Hoian Beach
22.11.
Hoian Beach
23.11.
Hoian – Danang - Saigon
24.11.
Saigon – Caibe - Saigon
25.11.
Saigon – Cuchi Tunnels – Phnom
Penh
26.11.
Phnom Penh - Siem Reap
27.11.
Siem Reap – Angkor Wat
28.11.
Siem Reap – Tonje Sap Lake
29.11.
Siem Reap – Bangkok - Oslo

H

Små trippende vietnameserinner i ao dai, knatrende mopeder - illsinte som veps, mat du aldri
har sett før.
Vietnam er kaotisk, vakkert, vennlig og forførende.
Vietnam er også variert og mangfoldig; spennende fjellandskap i nord, frodige dalsider med
risterrasser, vakre Ha Long Bay, blant annet kjent fra filmen Indochine, keiserbyen Hue med
Parfymefloden, sjarmerende Hoi An, sanddynene ved Mui Ne, den flytende verdenen i
Mekongdeltaet og nesten uoppdagede badeperler som øya Phu Quoc i Thailandgulfen - og
selvfølgelige storbyene Hanoi og Ho Chi Minh City hvor det hektiske livet kan ta pusten fra
de fleste.
Vietnam har en rik historie som går mye lenger tilbake enn til Vietnamkrigen, og
vietnameseren er dyktig til å fortelle sin historie. Det vil du oppleve ikke minst i keiserbyen
Hue og flere av de store museene og galleriene i Ho Chi Minh City, og i Hanoi.
Og alt dette, og mer til, skal vi oppleve; - og vi bor som vanlig på de beste hotellene ….
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12. nov
Avreise Gardermoen
Avreise fra henholdsvis Haugesund (kl 0935), Bergen (kl 1035), Trondheim (kl 1025) og
Stavanger (kl 1115) til Oslo for avreise med Thai Airlines direkte til Bangkok kl 1330.
13. nov
Bangkok – Hanoi (L/D)
Vi lander i Bangkok kl 0620 og reiser videre kl 0745 direkte til Hanoi hvor vi lander kl 0935.
Dere blir møtt av guide og buss som tar oss med til hotellet, hvor vi sjekker inn.
Lunsj på en lokal restaurant. Deretter rickshaw tur gjennom gamlebyen i Hanoi.
Vi kan slappe av ved bassenget på ettermiddagen før vi blir hentet til middag på lokal
restaurant.
NB: På hotellet er det innsjekking fra kl 1400, men de prøver bestandig å få rommene klare
til oss når vi kommer.
14. nov
Hanoi – Heldagssigtseeing (B/L/D)
Vi utforsker Hanoi – den sjarmerende hovedstaden i Vietnam: Hochiminh's mausoleum og
hans residens, Tran Quoc pagoda, One pillar pagoda, French colonial quarter, Temple of
Literature, Cathedral Saint Joseph, Hanoi Opera,
Museum of Ethnology.
Lunsj på en lokal restaurant.
Så vil vi besøke Hoan Kiem sjøen og til sist ta en
vandring gjennom det gamle Hanoi.
På kvelden blir det Vann-dukketeater som har
mange hundre års tradisjoner i Vietnam.
Middag på en lokal restaurant.

15. nov
Hanoi – Halong (B/L/D)
Tidlig morgen; allerede kl 8.00 drar vi til
Halong bay, 180km øst for Hanoi, et av
UNESCO’s World Heritage Area fra 1994.
Ved 12-tiden går vi ombord i en tradisjonell
“junk” for å oppleve det 8. Verdens Under
hvor filmen "Indochine" med Catherine

Deneuve ble spilt inn. Lunsj med fersk
sjømat på båten. Det er tid for avslapping og
latmannsliv på dekket hvor vi seiler gjennom
det vakreste landskap med mer enn 2 000
øyer av kalkstein som dukker opp av det
krystallklare vannet. Vi besøker en naturlig
grotte, den mest pitoreske i hele området.
Vi stopper opp og bader underveis.
Middag og overnatting på båten.
16. nov
Halong - Hanoi (B/L/D)
Morgenøvelser i Taichi mens vi nyter soloppgangen på sjøen.
Lett frokost på båten.
Kl 1000: Lunsjen inntas mens vi cruiser rundt I bukta.
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Etter lunsj drar vi til Hanoi. Her er det mulighet for massasje. På veien tilbake til byen
besøker vi en keramikkfabrikk.
Ettermiddagen på egenhånd.
Storslagen middag på kvelden.
17. nov
Hanoi – Hue (B/L/D)
Etter tidlig frokost på hotellet drar vi til flyplassen for flight til Hue.
VN1543 08:40-09:55
Lunsj på lokal restaurant i Hue.
Sightseeing i Hue, den tidligere keiserlige byen med 13 regjerende Nguyen dynastier: besøk
i den keiserlige Citadell og Forbudte by, kong Tu Duc mausoleum og det lokale markedet
Dong Ba. Besøk på Kong Khai Dinh mausoleum og byen som produserer de koniske
hattene.
Keiserlig
middag med
musikk
på
kvelden.

18. nov
Hue – Hoian (B/L/D)
En fin båttur på Perfume River fører oss til Thien Mu-pagodaen og andre fantastiske
bygninger in Hue.
Lunsj på lokal restaurant før vi reiser til Danang og videre til Hoian.
Den vakre 4-timers kjøreturen via Hai Van-passet fører oss gjennom et spektakulært område
med fjell, sjøer, idylliske strender og byer. Dere fortsetter videre sydover til den sjarmerende
historiske byen Hoian.
Vi skal bo på Palm Garden Resort som ligger direkte ved havet.
Middag på lokal restaurant i Hoian.
19. nov
Hoian (B/L/D)
Etter frokost er det sightseeing i den gamle byen Hoian, fra gammelt av kjent for vestlige
kjøpmenn. Byen var en av de viktigste handelssentra i Sørøstasia på det 16. århundre.
Hoian har en typisk kinesisk atmosfære med hutonger og smale gater. Mange hus er malt
med lakk og gravert med kinesiske skrifttegn og ornamenter. Her er også et spesielt marked
!!!

Palm Garden Resort & Spa
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Lunsj og middag på hotellet.
Tid for avslapping på hotellet … Her går det
shuttlebusser inn til gamlebyen …
20. nov
Hoian (B/L/D) – Palm Garden
Resort & Spa
Dagen på egenhånd.
Frokost, lunsj og middag på hotellet.
21. nov
Hoian (B/L/D) – Palm Garden
Resort & Spa
Dagen på egenhånd.
Frokost, lunsj og middag på hotellet.
22. nov
Hoian (B/L/D) – Palm Garden Resort & Spa
Dagen på egenhånd.
Frokost, lunsj og middag på hotellet.
23. nov
Hoian - Danang - Saigon (B/L/D)
Etter frokost og avslapping på hotellet tar guiden oss med til lunsj på en lokal restaurant i
Danang. Avreise fra hotellet kl 10:45.
Vi kjører deretter til Danang Airport for å fly til Hochiminh City/Saigon – VN117 14:10 –
15:40.
Vi blir møtt på Saigon Airport og kjørt til hotellet, hotell Caravelle, som ligger midt i den
hyggeligste delen av byen, rett ved operaen.
Middag på en lokal restaurant.
24. nov
Saigon - Caibe - Saigon (B/L/D)
Vi kjører til Caibe for å oppleve Mekongdeltaet.
Caibe er kjent for sine vakre haver og enorme rismarker.
Båttur på Mekong-elven.
Lunsj på en lokal restaurant.
Vi drar tilbake til Saigon og har middag på lokal restaurant.
25. nov
Saigon-Cuchi tunnels–Phnom Penh
Besøk i Cu Chi tunellene. På det ytterste strekker tunnellsystemet seg fra Saigon til Cambodia-grensen og var opp til tre
etasjer dype. Det finnes mer enn 200 km underjordiske tuneller.
De tunellene som er tatt vare på, er blitt kjente turistattraksjoner som gir de besøkende en
følelse av hva krigen kunne bety. Besøk på krigsmuseet i Saigon.
Ettermiddagsfly til Phnom Penh i Kambodsja – VN3853 18:30-19:30 - og transport til hotellet.
Lunsj og middag på lokale restauranter.
26. nov
Phnom Penh – Siem Reap (B/L/D)
Om morgenen besøker vi Killing Fields og Silver pagoda samt Royal Palace.
Lunsj på en lokal restaurant i Phnom Penh før vi kjører til Siem Reap (200 km –
5 timers kjøring). Ved ankomst Siem Reap middag på lokal restaurant.
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27. nov
Angkor Wat (B/L/D og show)
Etter frokost drar vi for å oppdage South Gate
av Angkor Thom, Bayon Temple Comples,
Terrace of Elephant, Leper King og Ta Phrom
Temple. Vi besøker videre Angkor Wat
Temple-området og går opp i Bakheng
fjellene for å se på solnedgangen ….
Om kvelden er det middag med Apsara
Dance Show.
28. nov
Siem Reap (B/D)
Dagen til egen disposisjon – slappe av ved bassenget eller dra på byen – her er mye å
utforske !
Lunsj på egenhånd i dag, men jeg har flere forslag.
Middag på lokal restaurant.
29. nov

Siem Reap – Tonle Sap Lake (B/L/D)
Lunsj på lokal restaurant før vi nyder et cruise på
Tonle Sap Sjøen og får et innblikk i fiskernes liv og
virke. Dere opplever det yrende folkelivet og tar en
tur innom det lokale markedet – videre besøk av
Puk Village, West Baray og Artisan d’Angkor.
Tid på egen hand for å oppleve Old Market.
Lunsj på lokal restaurant.
Vi reiser til flyplassen ca kl 1700 for avgang til
Bangkok kl 2045.

30. nov
Flyreise Bangkok – Oslo Etter litt over 2 t opphold i Bangkok går reisen direkte til Oslo, hvor vi lander neste morgen kl
0650 og fly videre til Haugesund (kl 0815), Bergen (kl 0800), Trondheim (kl 0800) og
Stavanger (kl 0825).
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Pris:
Fra/til Oslo
kr 38 650,Fra/til Haugesund kr 39 800,Fra/til Trondheim kr 39 800,Fra/til Bergen
kr 39 950,Fra/til Stavanger
kr 39 950,- for arrangementet inkl. flybilletter som følger:
➢ Fly Oslo – Bangkok – Hanoi Economy Class på Thai Airways
➢ Fly Hanoi – Hue Economy Class på Vietnam Airlines
➢ Danang – Saigon Economy Class på Vietnam Airlines
➢ Fly Saigon – Phnom Penh Economy Class på Vietnam Airlines
➢ Fly Siem Reap – Bangkok Economy Class på Bangkok Airways
➢ Fly Bangkok – Oslo Economy Class på Thai Airways
➢ Connecting fly til Haugesund, Bergen, Trondheim og Stavanger
Inkludert:
• Pr person i dobbeltrom på meget bra hotel og junk i Halong
• Alle fly med meget bra selskaper, Thai Airlines, Bangkok airways og Vietnam airlines
inkl skatter og avgifter
• Alle inngangsbilletter i henhold til programmet
• Båttur i Halong bay, Perfume River, Mekong delta og Tonle Sap sjøen
• Privat buss med aircondition og med engelsktalende guider
• Vann og våtserviett på bussene
• Arrangement som nevnt i programmet
• Royal Dinner i Hue
• 1 BBQ sjømat på hotellet i Hoian
• Måltider (B: Frokost, L: Lunsj; D: Middag) som nevnt i programmet. Meget bra og
gjennomprøvde restauranter ….
Ikke inkludert:
• Visumkostnader som betales på flyplassene ved ankomst:
30 USD i Kambodsja, Vietnam har ingen visumkostnader
• Tips til guide og sjåfør, regn ca 40 Euro pr person
• Drikke til måltidene
• Reiseforsikring
• Personlige utgifter
Valgte hotel:
Hanoi:
Sheraton Hotel deluxe *****
Halong Bay: Paradise Cruise ****
Hue:
Eldora hotel deluxe ****
Hoian:
Palm Garden Resort & Spa *****
Saigon:
Caravelle hotel deluxe *****
Phnom Penh: Sokha Hotel Deluxe *****
Siem Reap: Sokha Resort deluxe *****

Westerboe Travel
O. T. Bjanes vei 3a
1352 Kolsås
Tel. 6713 48 76/ 900 99 700
Fax 6715 3438 /Mail: westerbo@online.no
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