
Vietnam & Kambodja okt 2019 
 

Dag 1: Ankomst till Hanoi  

Vid ankomsten till Hanoi och Noi Bai 

Internationella flygplatsen hämtas ni av en 

representant för Asiana Travel och får transfer 

till ert hotell. Ni beger er sedan ut med 

en cykeltaxi för att utforska Hanois gamla 

kvarter och se en traditionell dockteater i vatten. 

Middag serveras på hotellet i Hanoi. 

Boende: MK Premier Hotel 

Måltider: middag. 

Dag 2: Hanoi rundtur 

Efter frukost beger ni er ut på en stadsrundtur 

med besök till Ho Chi Minh Mausoleum, One 

pillar pagoda och Temple of Literatur.  Till fots 

utforskar ni sedan Hanoi old Quarter samt Hoan 

Kiem Lake och Ngoc Son Temple. Ni bjuds på 

en tur med cykeltaxi i Hanois gamla kvarter. 

Middag intas på restaurang innan ni får transfer 

tågstationen för att ta nattåget till Lao Cai. 

Ni övernattar på tåget (Victoria Train). 

Måltider: frukost, lunch, middag. 

 

Dag 3: Halong Bay – Hanoi  

Denna dag bjuder på en fem timmars kryssning i 

den fascinerande Halong Bay. Från båten har ni 

en fantastisk utsikt över det pittoreska 

landskapet. Passa på att njuta av vyerna över 

de ca 3 000 kalkstensklippor som sticker upp 

som små öar ur det klara smaragdgröna vattnet. 

Bland klipporna finns och mängder av stränder 

och vackra grottor. Efter turen beger ni er 

tillbaka till Hanoi där ni övernattar. 

Boende: MK Premier Hotel. 

Måltider: frukost, lunch, middag. 

Dag 4: Honoi – Da Nang – Hoi An 

Efter frukost checkar ni ut från hotellet och beger 

er till flygplatsen för att åka vidare till Da Nang. 

På eftermiddagen äter ni lunch på en lokal 

restaurang innan ni besöker Cham museum och 

Marble Mountain. Efter det åker ni till hotellet. 

Boende: Belle Maison Hadana Resort & Spa. 

Måltider: frukost, lunch, middag. 

 

Dag 5: Hoi An rundtur 

Efter frukost så är det dags för en rundtur där ni 

besöker japanska bron, Tan Ky Old House, 

fujian assembly hall och Chuc Thanh Pagoda 

som är ett buddisttempel som byggdes på 1500-

talet. När lunchen ätits åker ni till Hue där ni 

checkar in på ert hotell. 

Boende: Eldora Hotel. 

Måltider: frukost, lunch, middag. 

Dag 6: Hue rundtur 

Efter frukosten på hotellet kommer ni att åka båt 

på Perfume River för att besöka Thien Mu 

pagoda, ett historiskt tempel. Ni kan även 

besöka kejsarpalatset,  

flagtornet, Noon gate och andra historiska 

platser. Efter lunch så besöker ni Minh Mangs 

mausoleum. Övernattning i Hue. 

Boende: Eldora Hotel. 

Måltider: frukost, lunch, middag. 

 

Dag 7: Hue – Ho Chi Minh 

Idag checkar ni ut från hotellet och åker till Phu 

Bai flygplatsen för att flyga till Ho Chi Minh. Ni 

blir hämtade på flygplatsen och åker och 

checkar in på ert hotell. Resten av dagen är fri. 

Boende: Eden Saigon Hotel. 

Måltider: frukost, lunch, middag. 

Dag 8: Rundtur i Ho Chi Minh – Tunnlarna i 

Cu Chi 

Efter frukost beger ni er på en två timmars resa 

norrut, genom ett frodigt landskap till de 

fantastiska Cu Chi-tunnlarna. Detta komplex av 

tunnlar grävdes ut redan 1948 som ett gömställe 

för gerillan som ville undkomma de franska flyg 

och marktrupperna. Under Vietnamkriget, kallat 

“The American War” i Vietnam, användes dessa 

tunnlar som kommunikationsvägar där man 

kunde transportera mat och vapen. Men de 

användes även som sjukhus och bostäder åt 

Viet Cong. Ett besök i tunnlarna ger en större 

förståelse för dess historia, hur livet där nere var 

samt Vietnameserna motståndskraft under 

krigen. 

Ni övernattar i Ho Chi Minh City. 

Boende: Eden Saigon Hotel. 

Måltider: frukost, lunch, middag. 

Dag 9: Ho Chi Minh – My Tho – Cai Be 

Ni blir hämtade klockan 08.00 och åker till My 

Tho där ni går ombord på båten Le Cochinchine, 

där ni får en välkomstdrink och visas till er hytt. 

På vägen kommer båten att stanna till så att ni 

kan utforska landsbygden och dess fina 

fruktträdgårdar. 

Efter detta fortsätter er resa längs 

Mekongfloden. 

http://www.mkpremier.vn/
http://www.mkpremier.vn/
http://www.bellemaisonhadana.com/
http://www.eldorahotel.com/
http://www.eldorahotel.com/
http://www.edensaigonhotel.com/
http://www.edensaigonhotel.com/


Boende: Le Cochinchine Cruise. 

Måltider: frukost, lunch, middag. 

Dag 10: Tra On – Can Tho – Ho Chi Minh 

Ni njuter av en god frukost på båten som är på 

väg mot Can Tho. 

När ni kommer fram kommer ni att byta till en 

mindre båt som tar er till Cai Rang-marknaden 

som råkar vara en marknad där människor säljer 

sina varor från båt, vilket är väldigt intressant. 

Efter detta åker ni till Ho Chi Minh där ni 

övernattar. 

Boende: Eden Saigon Hotel. 

Måltider: frukost, lunch, middag. 

Dag 11: Ho Chi Minh – Siem Reap 

Efter frukost på hotellet så åker ni till flygplatsen 

för att ta er till Siem Reap. 

Väl framme får ni transfer till hotellet för att 

sedan besöka det kungliga residenset för att titta 

på huvudtemplet dit folk går för att be. Efter 

detta så tar ni er till Psar Chars, även kallt ”Old 

Market” där du kan köpa lite av varje. Därefter 

besöker ni Wat Bo, en pagoda byggd under 

1700-talet som är väldigt vacker med sina unika 

väggmålningar. 

Detta följs av middag på en lokal restaurang då 

ni kan njuta av en “Apsara dance show”.  Ni 

övernattar i Siem Reap. 

Boende: Saem Siem Reap Hotel. 

Måltider: frukost, lunch, middag. 

Dag 12: Siem Reap – Angkor Wat 

Idag besöker det mest besökta templet som 

finns i Angkor, Angkor Wat. 

Detta tempel är en av världens mest fantastiska 

byggnader som tar fem torn och en mur som ska 

symbolisera bergen vid världens ände. Efter 

lunch så besöker ni den forntida huvudstaden 

Angkor Thom och templet Ta Phom som har 

varit i stort sett orört sedan det upptäcktes då 

det är slukat av djungeln runt om. Ni kommer 

även att få se South Gate i Angkor Thom som är 

känd för de kolossala ansiktena uthuggna i sten. 

Övernattning i Siam Reap. 

Boende: Saem Siem Reap Hotel. 

Måltider: frukost, lunch, middag. 

 

Dag 13: Siem Reap – Tonle Sap Lake 

Efter frukost på hotellet så åker ni till Pouk-

distriktet- Där besöker ni en silkesfarm och får 

följa hela den fascinerande processen som 

gäller vid silkestillverkning. Ni kan även köpa 

kreationer på plats. På eftermiddagen åker ni 

vidare till den flytande byn Chong Khneas, ca 10 

km söder om Siem Reap. Här ligger skolor, 

sjukhus, restauranger och flytande skogar i sjön 

Tonle Sap Lake. 

Ni övernattar i Siem Reap. 

Boende: Saem Siem Reap Hotel. 

Måltider: frukost, lunch, middag. 

 

Dag 14: Siem Reap/hemresa 

Dagen är fri att spendera på egen hand tills det 

är dags att bege sig till flygplatsen för hemresa. 

Måltider: frukost. 

Detta ingår 

• Vincent Engström som färdledare. 

• Boende. 

• Privat båttur till Halong Bay. 

• Privat transport med AC. 

• Alla entréavgifter 

• Båttur på Perfume River 

• Två dagar och en natt på Mekongfloden. 

• Flygbiljetter plus skatter. 

• Alla listade måltider. 

• Engelsktalande guide. 

• Två flaskor mineralvatten per person och 

dag. 

Detta ingår inte 

• Visum till Vietnam. 

• Dryck och mat utöver det som nämns. 

• Reseförsäkring. 

• Dricks. 

Preliminärt pris: 29 000:- 

Avfärd sista veckan i oktober 2019. 

 

 

Resan arrangeras av Kenzantours i 

samarbete med Vincentresor

  

http://www.mekong-emotion.com/
http://www.edensaigonhotel.com/
http://www.saemsiemreaphotel.com/
http://www.saemsiemreaphotel.com/
http://www.saemsiemreaphotel.com/

