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Reisschema 20 daagse rondreis Vietnam

 
Vluchtschema Heen 

05-11-2020 : Amsterdam
: Dubai 

v. 14:30 uur
a. 00:10 uur

EK 148

06-11-2020 : Dubai 
: Hanoi

v. 03:40 uur
a. 12:40 uur

EK 394

 
Vluchtschema Terug

23-11-2020 : Vietnam
: Dubai 

v. 23:55 uur
a. 04:25 uur

EK 393

24-11-2020 : Dubai 
: Amsterdam

v. 08:10 uur
a. 12:40 uur

EK 147
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Accommodaties
 
Tijdens deze reis zal er in de volgende accommodaties worden overnacht (of gelijkwaardig):

Hanoi (3 nachten) Larosa ***

Ha Giang (4 nachten) Huy Hoan ***

Ha Long Bay (1 nacht) Non-private Oriental sails

Quang Binh (2 nachten) Muong Thanh Quang Binh ****

Hue (2 nachten) The Mondial Hotel Hue ****

Hoi An (2 nachten) Aurora Riverside ***

Ho Chi Minh City (2 nachten) Le Duy Grand ***

Reisprogramma

Dag 1 vertrek Amsterdam 
Vandaag vliegen we met Emirates via Dubai naar Hanoi.

Dag 2: aankomst Hanoi (diner)
Na aankomst op de Noi Bai airport worden we opgevangen door onze reisleider en naar ons hotel 
gebracht. Vervolgens staat er een aangename wandeling langs Hoan Kiem Lake op het programma. Hoan 
Kiem Lake is gelegen in het hart van de stad en is hét symbool van de stad. Daarnaast is het ook het 
middelpunt in het dagelijks leven van de lokale bevolking. In de avond hebben we een welkomstdiner in 
een lokaal restaurant in Hanoi.

Dag 3: Hanoi (ontbijt en lunch)
Stadstour langs de bezienswaardigheden van Hanoi zoals het Etnologisch Museum. Na de lunch maken 
we een leuke cyclotour door het oude centrum (een cyclo is een soort riskja met de chauffeur áchter de 
passagier). Overal zien we, getooid met de traditionele Vietnamese hoeden, wandelaars, fietsers en 
bromfietsen. Optioneel kan er geboekt worden voor het beroemde waterpoppentheater.

Note: om het mausoleum te mogen betreden, is het verplicht uw benen te bedekken, in paren in stilte te 
staan zonder de armen te kruisen of de handen in de zakken te steken.

Dag 4: Hanoi-Ha Giang (ontbijt en lunch)
Vandaag een reisdag. In de ochtend rijden we richting het noorden naar Ha Giang. Deze stad is gebouwd 
aan de rivier de Lo. Onderweg passeren we verschillende regio’s die worden bewoond door de etnische 
groepen Viet, San Chay en Dao. Onderweg maken we diverse stops in de authentieke plaatsjes en is er 
gelegenheid om foto’s te maken en het landschap te bewonderen.

Dag 5: Plan projectdag (ontbijt en diner)
Vandaag zullen we enkele projecten van Plan in Vietnam bezoeken.
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Dag 6: Ha Giang (ontbijt en diner)
In de ochtend wandelen we naar het dorpje Cao Banh, gelegen hoog in de bergen. Om bij het dorp 
te komen, wandelen we door rijstvelden, dorpjes en kunnen we onderweg genieten van prachtige 
landschappen. 

Dag 7: Plan projectdag (ontbijt en diner)
Vandaag zullen we enkele projecten van Plan in Vietnam bezoeken.

Dag 8: Ha Giang – Hanoi (ontbijt en lunch)
Een reisdag vandaag. In de ochtend gaan we terug naar Hanoi. Onderweg stoppen we in prachtige 
authentieke dorpjes. 

Dag 9: Hanoi – Halong Bay (ontbijt, lunch en diner)
We verlaten Hanoi en gaan op weg naar één van de hoogtepunten van Vietnam, de beroemde Halong 
Bay. We schepen in op onze boot waarop we de komende nacht zullen verblijven en kunnen genieten van 
Halong Bay, opgenomen op de werelderfgoedlijst van UNESCO. Dit prachtige natuurgebied is uniek in de 
wereld en een absolute must. Lunch en diner is inbegrepen met vers gevangen vis. Aan het eind van de 
dag heeft u de kans om te gaan nachtvissen.
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Dag 10: Halong Bay – Hanoi – Nachttrein naar Quang Binh (ontbijt en lunch)
In de ochtend kunnen we genieten van de zonsopkomst in de baai van Halong Bay en varen we nog in 
de prachtige baai totdat we moeten uitschepen aan het eind van de ochtend. Daarna keren we terug 
naar Hanoi, waar we vroeg in de avond de nachttrein nemen naar Dong Hoi. In de trein slapen we in een 
4-persoons cabine met airconditioning.

Dag 11: Quang Binh – Phong Nha cave (ontbijt en lunch)
Als we in Dong Hoi zijn gearriveerd, wacht hier de gids op ons en brengt ons naar ons hotel voor een 
heerlijk ontbijt en vertrekken we laten naar Phong Nha voor een boottocht over de Son River. Het indruk-
wekkende karstlandschap van het Phong Nha Ke-Bang National Park is niet voor niets door UNESCO 
opgenomen op de werelderfgoedlijst. Per boot verkennen we dit grottenstelsel, waaraan het park haar 
naam heeft te danken. Na de boottrip gaan we terug naar het hotel. 

Dag 12: Quang Binh (ontbijt en diner)
Vandaag zullen we projecten van Plan gaan bezoeken in deze omgeving.

Dag 13: Quang Binh – Hue (ontbijt en lunch)
Onderweg naar Dong Hoi, bezoeken we de Hien Luong-brug en het oude dorp Phuoc Tich, waar de 
gastvrije inwoners hun huizen laten zien. Sommige huizen zijn wel meer dan 500 jaar oud. Vervolgens 
bezoeken we de Vinh Moc Tunnels. Tussen de plaatsen Dong Hoi en Hue in Centraal Vietnam ligt een 
plek die tijdens de Vietnamoorlog hevig geleden heeft onder bombardementen en grondgevechten. 
Vervolgens rijden we door naar ons hotel in Hue, waar we de rest van de dag ter vrije besteding hebben. 
 
Dag 14: Hue (ontbijt en lunch)
We starten de dag met een bezoek aan de befaamde Citadel, waar destijds de Verboden Paarse Stad 
met de keizerlijke paleizen stond. Vervolgens maken we een fietstocht naar de Thien Mu pagode (hét 
symbool van Hué) en de mooie omgeving van Hue. We lunchen in het Tre restaurant. In de middag 
vervolgen we onze fietstocht naar de Minh Mang tombe. Hierna keren we terug naar het hotel, om heerlijk 
te ontspannen. 
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Dag 15: Hue – Hoi An (ontbijt en lunch)
In de ochtend vertrekken we vanuit Hue naar de stad Danang en rijden we via een schitterende route over 
de Hai Van-Pas, ook wel de “wolkenpas” genoemd. Deze route is bijzonder fraai met vele unieke verge-
zichten. Onderweg maken we verschillende stops, waaronder bij het paradijselijke strand van Lang Co. 
Eind van de ochtend komen we aan in Hoi An. 

Dag 16: vrije dag Hoi An (ontbijt)
Een vrije dag in Hoi An. Leuk is een uitstapje naar het strand, waar u heerlijk kunt genieten van de zon en 
het zand. Of huurt u een bootje voor een ontspannen tocht over de Thu Bon-rivier?. Volop mogelijkheden 
om uw dag in Hoi An aangenaam door te brengen. 

Dag 17: Hoi An – Danang – Saigon (ontbijt en diner)
Per bus rijden we naar Danang waar we op het vliegtuig stappen dat ons naar Ho Chi Minh City brengt. 
We gaan van hieruit verder naar de beroemde Mekongdelta (ca. 160 km). Deze regio staat bekend als de 
‘broodmand’ (of beter gezegd ‘rijstmand’) van VietnamNa aankomst bezoeken we de Cholon(‘’De Grote 
Markt’’). Diner in een lokaal restaurant is inbegrepen.

Dag 18: Ho Chi Minh City (ontbijt en lunch)
In de ochtend vertrekken we vanuit Ho Chi Minh om de prachtige omgeving van de Mekong-delta te 
verkennen. Vanuit Ben Tre maken we een boottocht over de Mekong-rivier. Als we weer zijn aangekomen 
aan land, maken we een fietstour door het platteland. We stoppen voor de lunch, in een prachtig lokaal 
restaurant om enkele traditionele gerechten uit de Mekong-regio te proeven. In de middag gaan we weer 
terug per boot naar Ben Tre. Aan het einde van de tour, reizen we weer terug naar Ho Chi Minh City. 

Dag 19: Ho Chi Minh – vertrek (ontbijt en lunch)
We eindigen onze reis door Vietnam met een stadstour door Ho Chi Minh City, ook wel het ‘Parijs van de 
Oriënt’ genoemd. Vervolgens is er nog vrije tijd om wat laatste inkopen te doen en te dineren en gaan we 
op weg naar de luchthaven voor de terugvlucht naar Amsterdam. 

Dag 20: aankomst Amsterdam
Begin van de middag komen we weer aan in Amsterdam. Einde van een schitterende reis!



Plan International Nederland
Postbus 75454
1070 AL Amsterdam

www.planinternational.nl
NL11RABO 0393 586 766
KvK Amsterdam 41198890

Stadhouderskade 60
T +31 (0)20 549 55 20
info@planinternational.nl
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De prijs per persoon bedraagt bij: 

Reissom: € 2.309 per persoon
Prijsvoorstel gebaseerd op 23 deelnemers met vertrek op 5 november 2020.

Toeslag 1-persoonskamer: € 290

Inbegrepen:
• vlucht Amsterdam-Hanoi en Ho Chi Minh City-Amsterdam met Emirates (met overstap)
• handbagage en ruimbagage
• luchthavenbelastingen en brandstofheffing
• rondreis per touringcar
• alle in het programma vermelde boottochten en fietstochten
• 16 nachten verblijf in genoemde hotels (of gelijkwaardig)
• 1 nacht Halong Bay cruise
•  superior trein Hanoi – Dong Hoi in cabine met airconditioning met soft sleeper bedden  

(4 personen per cabine)
• maaltijden conform het reisprogramma (16x ontbijt, 10x lunch, 7x diner)
• binnenlandse vlucht van Danang naar Saigon (max. 20 kg ruimbagage)
• Nederlandssprekende reisleiding en lokale Engelssprekende gidsen

Niet inbegrepen:
• niet genoemde maaltijden en drankjes
• fooien, koffergelden en persoonlijke uitgaven
• visum € 92 p.p. (via TUI bij te boeken)
• reis- en annuleringsverzekering

Genoemde prijzen zijn per persoon en nadrukkelijk onder voorbehoud van wijzigingen. Het betreft  
een voorlopig reisprogramma de volgorde van de dagen kan nog veranderen ivm het inplannen van 
de Plan projectdagen.


