
 

 

 

 

 

 

 

Vietnam från Nord till Syd, 1- 14 mars 2019  
(12 dagar/11 nätter på plats) 

 

 
 

   
 

Dag 1 Ankomst Hanoi 

På förmiddagen landar ni i Vietnams huvudstad Hanoi. Vår guide möter oss på flygplatsen och tar oss 

till vårt hotell. Vi bor mitt i gamla stans hantverkskvarter med ett enormt folkliv  

Efter incheckning på hotellet finns lite tid för vila och lunch på egen hand.  På eftermiddagen ger vi oss 

ut i vimlet av motorcyklar, cyklar och dragkärror. Vi gör en stadsrundtur med den traditionella cykeln, 

”cyclo” i gamla stan.Hanois gamla hantverkskvarter med 36 skrå-indelade gator är fascinerande. Varje 

gata är uppkallad  efter sitt skrå, till exempel smidesgatan, silkesgatan, medicingatan etc. De 

vietnamesiska  familjerna lever också i sin butik samt ute på gatan. På gatan lagar man sin mat, 

klipper håret och umgås. Trottoarerna är vietnamesernas vardagsrum så vi får verkligen  en inblick i 

deras vardagsliv. Vi avslutar dagen med middag på lokal restaurang (M) 

 

Dag 2 Stadsrundtur i Hanoi 

Hela dagen ägnas åt Hanois spännande historia.Staden har en bedagad charm med  gamla 

kolonialbyggnader från fransmännens tid, breda boulevarder, grönskande parker och sjöar blandat 

med butiker, motorcyklar och tempel.  Lugnet vid Sköldpaddspagodan vid sjön Hoan Kiem är en härlig 

kontrast.  Höjdpunkten blir President Ho Chi Mins mausoleum och hans enkla bostad byggt på pålar. 

Härnäst på programmet står Litteraturtemplet, ett av de mest intressanta minnesmärkena, som även 

kallades le Pagoda des Corbeaux pga av alla kråkor som samlas i mangoträden vid ingången till 

pagodan. Byggt på 1070 talet består komplexet av 5 innergårdar alla tillägnade Konfucius och hans 

läror. Den kända En-pelarpagodan  förstördes av fransmännen men byggdes upp igen och besöks 

dagligen av hundratals vietnameser som offrar och tänder rökelse.   Middag på egen hand (F,L)  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   
 

Dag 3  Hanoi – Halong Bay - kryssning 

 

Efter frukost reser vi ut till Halong Bay med fantastiska naturscenerier. De berömda sockertoppsbergen 

som stupar ned I havet tillhör UNESCOS världsarv. Strax före lunch embarkerar vi vårt fartyg  för en 

kryssning i Halongbukten. 

Efter en introduktion och välkomstdrink serveras vi en delikat vietnamesisk lunchbuffe medan fartyget 

påbörjar sin seglats.  

Dagen avslutas med en middag med havets läckerheter. (F, L,M) 

 

 

Dag 4  Halong Bay – Hanoi  - Hue  

Börja dagen med en tidig lektion i Tai Chi på sundeck. Kaffe eller te serveras. 

Kl. 7 lättar vi ankar och kryssar långsamt tillbaka genom bukten och passerar vackra platser som Trong 

(Trumma), Trinh Nu (Jungfrun) och Coc Ngoi (Paddan). En brunch serveras under återresan till piren-  

Vid marinan möter vår guide oss igen för transport till Hanois flygplats för flyg till Kejsarstaden Hue.  

Sen ankomt till Hue  Här ska vi bo två nätter. 

( Brunch & lunch på vägen) 

 

Dag 5  Stadsrundtur i Hue. 

Det Kejserliga Citadellet och den Förbjudna staden står först på programmet denna morgon. Båda 

byggdes under 1800 talet för den kejserliga Nguyen dynastin. Efter en grundlig genomgång fortsätter vi 

till utkanten av Hue och den imponerande graven över King Khai Dinh. 

Eftermiddagen är vigd åt en båttur på den romantiska Parfymfloden. Vi gör ett stopp på Thien Mu 

pagoden och beundrar det 7 våningar höga åttkantiga tornet. Lunch serveras på en lokal restaurang. 

(F,L) 
 

 

 

 

 

    
 

 

Dag 6 Hue via Hai Van bergen till Världsarvsstaden Hoi An 

Under morgontimmarna kör vi över Hai Van bergen och ankommer snart till den urgamla staden Hoi An, 

nuförtiden på UNESCO´s världsarslista. 

Hoi An är vackert belägen vid sydkinesiska sjön och är ett välbevarat exempel på en handelshamn från 

1400 talet och framåt. 



 
Efter en god lunch tar vi en promenad genom den gamla stadskärnan. Vi följer smala slingrande gator 

och gränder och ser bl.a. Chua Ong pagoden, den kinesiska möteshallen, det 200 åriga Tam Ky huset, 

den japanska täckta bron och naturligtvis några färgrika marknader. Vi bor två nätter i Hoi An. (F,L) 

 

Dag 7  My Son  Halvdagstur   

Mỹ Son är troligtivs den äldsta arkeologiska platsen i Indokina, och ett av få exempel på hinduisk 

civilisation i den här delen av världen. Trots att stora delar av området var förstört av amerikanska 

bombningar under Vietnamkriget finns fortfarande många hinduiska tempel kvar från kungadömet 

Champa och många kungagravar från Cham dynastin. Tempelkomplexet jämförs ofta med Angkor Wat 

i Kambodja eller Bagan i Burma. Vi lunchtid reser vi tillbaka till hotellet. Fri tid under eftermiddagen. 

(F) 

 

 

   
 

 

 

 

 

  
 

Dag 8 Da Nang-Saigon. Stadsrundtur 

Transfer till flygplatsen i Da Nang varifrån vi flyger till Saigon, eller Ho Chi Minh staden som är det 

officiella namnet. Vi ankomst möts vi av en ny guide som genast tar oss på en stadsrundtur i denna 

livliga stad. Vi besöker Återföreningspalatset, före detta Sydvietnams president Thieu´s palats. 

Numera är byggnaden ett musuem men även representationslokal för stora officiella arrangemang. Du 

ser Thieus privata bostad, ”War room” varifrån de sydvietnamesiska trupperna leddes men också det 

rum där Sydvietnams kapitulation undertecknades 1975. 

Vi ser också Saigons gamla huvudpostkontor och Notre Dame katedralen som ligger i närheten. Lunch 

på en lokal restaurang och därefter incheckning. Eftermiddagen fri för att undersöka stadens 

boulevarder på egen hand. Vi bor i Saigon i två nätter. (F, L) 

  

Dag 9  Halvdagstur till Cu Chi Tunnlarna. 

Efter lunch på egen hand reser vi ut till Cu Chi tunnlarna, ett otroligt system under jord av nästan 250 

km tunnlar. Genom detta system kontrollerade FNL gerillan stora delar av landsbygden runtomkring 

Saigon genom att genomföra överraskningattacker mot fienden och sedan snabbt försvinna ned i 

tunnlarna. Vi får möjlighet att krypa ner i gångarna och förundras hur man kunde leva i dessa i åratal. 

(F) 

 

 

 



 
Dag 10  Saigon – Mekongdeltat – Can Tho  

Efter frukost lämnar vi storstaden för en heldag på vattnet i det bördiga Mekongdeltat. Vi kommer 

snart till Ben Tre provinsen där vi byter våra fyra hjul mot en båt istället. Vi gör flera stop utmed vägen 

på bl.a en frukt och grönsaksodling och kokosplantage. Turen avslutat med en charming tur i liten 

roddbåt i de allra minsta vattenvägarna. 

Till lunch blir ni serverade den lokala specialiten – Elefantörefisk.  

Övernatting på Victoria Can Tho, ett charmigt kolonialt hotell. (F,L) 

 

 

 

 

 

      
 

Dag 11  Can Tho – Cai Rang Floating Market- Cao Dai Tempel- Saigon  

Tidig morgon beöker vi den flytande marknaden i Cai Rang, denna en av de mest färggranna 

marknaderna. Nästa punkt på programmet är ett besök i ett Cao Dai tempel eller katedral. Sekten Cao 

Dai grundades 1926 och är en blanding av en mängd olika religioner och kulturer. Man tillber gudar både 

från öst och väst. Bla Victor Hugo och Konfucius är några av ”gudarna”. Lunch på en lokal restaurang 

innan vi styr färden åter mot Saigon. Övernattning på hotell i Saigon. 

Avskedsmiddag i Saigon (F,L,D) 

 

Dag 12 Avresa från Saigon.  

Dagen är fri för kanske en sista shoppingrunda innan minibussen möter upp för transfer till flygplatsen 

för hemresa. Eller varför inte några dagar vid havet innan hemresan? (F) 

 

Flygtider:  Göteborg – Stockholm 1 mars   09.40 – 10.10 SK 142  

                  Stockholm – Bangkok 1 mars   13.30 – 05.45 TG 961 

                  Bangkok – Hanoi         2 mars   07.45 – 09.35 TG 560 

                 

                  Saigon – Bangkok 13 mars 20.55 – 22.20 TG 557 

                  Bangkok – Stockholm  14 mars 01.25 – 06.50  TG 960       

                  Stockholm – Göteborg 14 mars  08.15 – 09.15 SK 157 

 

Total flygtid Stockholm – Hanoi 14 timmar 0ch 5 minuter 

Total flygtid Saigon – Stockhom 15 timmar och 53 minuter 

       

 

Pris per person i dubbelrum SEK  31.000 

 

 

I resans pris ingår: 

 

- Inkvartering 10 nätter i del i dubbelrum med frukost  

- 1 natt I del i dubbelhytt på kryssningsfartyg i Halong Bay 

- Alla transfers och transporter med luftkonditionerade fordon.  

- Lokala engelsktalande guider enl program.  

- Alla entreer enligt program 

- Privata båtturer i Hue och  Mekong Deltat 

- Måltider (F/L/M) (Frukost/Lunch/Middag) enl program. (normalt inhemska rätter)  

- 2 flaskor mineralvatten per person och dag under transportdagarna och utflyktsdagarna. 

- Flyg i ekonomiklass Göteborg/Stockholm -  Hanoi, hem Saigon – Stockholm/Göteborg. 

- Inrikesflyget nämnt i programmet 

 

 



 
 

 

Våra hotel, som är inkluderade i priset: 

 

Ha Noi The Lapis 
http://thelapishotel.com/  

**** Deluxe 

Ha Long Azalea 
http://www.azaleacruises.com/  

**** Deluxe Balcony 

Hue Eldora 
http://www.eldorahotel.com/  

**** Deluxe   

Hoi An La Siesta 
https://lasiestaresorts.com/  

**** Deluxe Balcony 

Can Tho Victoria 
https://www.victoriahotels.asia/vi/hotels-
resorts/cantho.html  

**** Deluxe 

Saigon Liberty City Point 
http://www.odysseahotels.com/vn/saigon-city-
point-hotel  

**** Deluxe 

 

 

 

Vi garderar oss för valutaförändringar och t.ex ändrade oljepriser (detta som vi inte kan påverka ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Och här kommer tilläggsmöjligheter för  dem som önskar: 

 

 

Phu Quoc Salinda Resort 
https://salindaresort.com/vi/   

**** Deluxe Garden 

Mui Ne Anantara 
https://mui-ne.anantara.com.vn/  
Mia Resort 
http://www.miamuine.com/  

***** 
 
**** 

Deluxe 
 
Gardenview Bungalow 

 

Salinda Resort, PhuQuoc  SEK 8.700 per person, 4 nätter incl. frukost och flyg t/r från Saigon. 

 

Anantara, Mui Nee SEK 6.350 per person, 4 nätter incl. frukost och transfer t/r Saigon 

 

Mia Resort, Mui Nee  SEK 6.200 per person, 4 nätter incl. frukost och transfer t/r 

 

Beroende på platstillgång på hemresan vid eventuell förlängning kan det inkluderade flygpriset ändra 

sig. 
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