Södra Vietnam - LIGHT
13 DAGAR : Ho Chi Minh City - Mekong - Mui Ne
Upplev det bästa av Vietnam tillsammans med en engelsktalande guide. Våra LIGHT-resor har ett luftigare
program än våra övriga rundresor, och bjuder på en väl avvägd mix av guidade upplevelser och tid för egna
upptäckter.

Tropisk värme, kittlande smaker, vacker natur och milslånga stränder är bara lite av det som lockar med södra
Vietnam. Här finns också intressant historia, trevliga människor och inte minst, gott kaffe. På denna resa får du
uppleva den vackra koloniala staden Ho Chi Minh City, lära dig laga vietnamesisk mat och njuta av en exotisk
dygnskryssning längs Mekongfloden samtidigt som du har gott om tid för egna upptäckter. Resan avslutas med
lata dagar på stranden i mysiga Mui Ne.
QUIZ: Vad kan du om Vietnam?

PROGRAM
DAG 1 - Flyg till Ho Chi Minh City

Avresa från Sverige.
Måltider och dryck serveras ombord.
DAG 2 - Ho Chi Minh City
Vi ankommer Ho Chi Minh City och hälsas välkomna av vår engelsktalande guide. Staden hette tidigare Saigon och många
använder fortfarande det gamla namnet. Staden var huvudstad i franska Indokina, vilket lämnat tydliga spår i arkitekturen. Vi
åker direkt till vårt hotell. Resten av dagen är programfri. På kvällen träffas vi för en gemensam välkomstmiddag.
Lunch på egen hand, middag ingår.
DAG 3 - Cu Chi-tunnlarna
I dag gör vi en spännande utflykt till de berömda underjordiska Cu Chi-tunnlarna som under Vietnamkriget var FNL:s bas
för operationerna kring Saigon. På eftermiddagen gör vi en cykelrikshatur och ser stadens stora sevärdheter som t.ex.
Notre Dame-katedralen, Postkontoret, Stadshuset och Ngoc Hoang-pagoden.
Lunch ingår, middag på egen hand.
DAG 4 - Kryssning på Mekongdeltat
I dag åker vi ut till Mekongfloden för att göra en spännande kryssning på Mekongdeltat. Vi stiger ombord på vårt vackra
träfartyg där vi ska spendera det kommande dygnet. Under kryssningen kommer vi att få uppleva flytande marknader i Cai
Be, fantastisk natur samt få en inblick i hur lokalinvånarnas liv ser ut. Vi kommer även att besöka små byar längs floden samt
få njuta av en oförglömlig solnedgång från fartygsdäcket. På fartyget finns både restaurang och bar.
Lunch och middag ombord på fartyget ingår.
DAG 5 - Programfri dag
Vi går i land strax innan lunchtid och åker tillbaka till Ho Chi Minh City. Resen av dagen är programfri. Lunch och middag på
egen hand. Shoppa, strosa runt i staden och kanske avsluta med en drink på anrika Rex Hotels takterrass.
Lunch och middag på egen hand.
DAG 6 - Matlagningskurs
I dag väntar oss en förmiddag utöver det vanliga. På agendan står en matlagningskurs under ledning av en professionell
vietnamesisk kock! Innan vi börjar vår ”utbildning” besöker vi en lokal marknad där vi med hjälp av vår kock köper alla
nödvändiga ingredienser. Naturligtvis avnjuter vi läckerheterna till lunch. Efter avslutad kurs får alla deltagare med sig
recepten hem. Eftermiddagen är programfri.
Lunch ingår, middag på egen hand.
DAG 7 - Mui Ne
Vi lämnar Vietnams största stad och åker buss till Mui Ne, en resa på drygt fem timmar, beroende på trafik. Mui Ne är en
liten fiskeby vid Phan Thiet, kanske mest känd för sina fina stränder. Vi checkar in på vårt hotell.
Lunch och middag på egen hand.
DAG 8 - Röda sanddynerna

På förmiddagen gör vi en utflykt till de berömda röda sanddynerna samt till kanjonen Hon Rom. Eftermiddagen är
programfri.
Lunch och middag på egen hand.
DAG 9 - Programfri dag
De kommande dagarna är programfria för sol och bad. På den långa härliga stranden finns de perfekta förutsättningarna att
verkligen njuta av solen och värmen. För den som känner sig rastlös föreslår vi golf, surfing eller kitesurfing. Längs gatan
utmed stranden finns flera restauranger att välja mellan men vi rekommenderar de enkla strandrestaurangerna som
serverar nyfångad fisk och skaldjur. Vi rekommenderar också ett besök på någon av de lokala marknaderna eller en
promenad i hamnen där fiskebåtarna samlas i mängder. Eller varför inte åka sandpulka på de fina vita sanddynerna eller
utforska Takouberget.
Lunch och middag på egen hand.
DAG 10 - Programfri dag
Programfri dag.
Lunch och middag på egen hand.
DAG 11 - Programfri dag
Programfri dag.
Lunch och middag på egen hand.
DAG 12 - Buss till flygplatsen
Programfri förmiddag. Vi säger adjö till Vietnam för denna gång och åker med buss till flygplatsen i Ho Chi Minh City för att
ta flyget tillbaka till Sverige.
Lunch och middag på egen hand.
DAG 13 - Flyg hem
Ankomst Sverige.

RESAN INKLUDERAR
Resans längd: 13 dagar
Gruppstorlek: 12–25 resenärer
Klimatkompenserat flyg: Ekonomiklass till Ho Chi Minh City tur och retur
Hotell: Nio nätter med del i dubbelrum på hotell av god standard, en natt med del i dubbelhytt på kryssningsfartyg.
Enkelrumstillägg tillkommer för dig som reser ensam.

Engelsktalande guide: Fullständigt program: Inkl. samtliga entréavgifter
Måltider: Frukost alla dagar samt fem ytterligare måltider, exkl. måltidsdryck
Alla transporter: Enligt program
Flygskatter: Inkl. statlig miljöskatt och säkerhetsavgifter

VIKTIG INFORMATION
OBS, nya visumregler från och med 12 mars 2020: Visum krävs till Vietnam för svenska medborgare, oavsett reslängd.
Mer information om visum skickas ut till alla inbokade resenärer cirka 40 dagar före avresa. För andra nationaliteter,
vänligen kontakta Vietnams ambassad för mer information.
Kostnaden för visum är cirka 25 USD och ingår inte i resans pris.

