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Följ med på en upptäcktsfärd genom 
Vietnam och den magiska ruinstaden 
Angkor i Kambodja. Upplev Vietnamns 
skiftande klimat och omväxlande 
natur- och kulturlandskap och världs-
arvet Angkor som trollbundit långväga 
besökare sedan ruinstaden i Kambodjas 
djungel återupptäcktes under senare 
hälften av 1800-talet.

Vietnam är en charmig blandning av 
tradition och modernitet och det varma 
klimatet och den välkomnande miljön 
bidrar ytterligare till landets växande 
popularitet som resedestination!  
Vår resa tar dig från Hanoi, Vietnams 
politiska centrum i det mer traditions-
bundna norr via sagolika miljöer, den 
tidigare huvudstaden Hue och pittores-
ka Hoi An med en avstickare till Angkor i 
Kambodja och till Ho Chi Minh-staden, 
fd Saigon, som också var Sydvietnamns 
huvudstad. 

Gruppresa 6–20 mars 2019

Upptäck Vietnam  
och Kambodja

Mats Norvenius  är vår ciceron på resan, 
guidar oss med sin stora kunskap om 
landets kultur och goda lokalkänne-
dom genom ländernas nutid, kultur och 
spännande förflutna.  

Dag 1: Flyg till Hanoi  
– Vietnams huvudstad
Måltider ingår ombord på flygningen.
Avr. från Göteborg kl. 10.50, Stockholm 
kl. 13.35 och Köpenhamn kl. 14.20.

HÖJDPUNKTER

• Kryssning i Halongbuktens övärld

• Båttur på Parfymfloden

• Mekongdeltat

• Angkor Wat

• Cu Chi-tunnlarna 

 
Dag 2: Ankoms till Hanoi kl. 12.30
Vår lokalguide möter oss vid ankom-
sten på Hanois internationella flygplats 
Noi Bai. Vi åker till vårt hotell i centra-
la Hanoi för incheckning. På kvällen 
välkomstmiddag och tid att vila ut efter 
resan eller kanske upptäcka närområdet 
på egen hand. (Middag).

Dag 3: Hanoi
Efter frukost väntar en heldagstur i Ha-
noi under vilken vi ser några av stadens 
främsta sevärdheter. Vi inleder dagen 
med ett besök vid Vietnams politiska 
centrum Ba Dinh-torget där man finner 
Ho Chi Minhs mausoleum och president-
palatset. Vi passar även på att besöka 
Ho Chi Minhs pålhus varifrån han var 
verksam som Vietnams stadshuvud 
till och med sin död 1969. Efter lunch 
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besöker vi bland annat Hoa Lo-fäng-
elset (”Hanoi Hilton”) där nedskjutna 
amerikanska piloter satt i fängsla-
de under Vietnamkriget. Vi ser även 
Konfuciustemplet Van Mieu med anor 
från 1000-talet och gör en cykeltaxitur 
i Gamla stans trånga gränder. (Frukost 
och lunch).

Dag 4: Hanoi – Halongbukten
Efter frukost beger vi oss genom det 
nordvietnamesiska landskapet till 
Halongbukten. Efter att vi checkat in 
på vårt skepp och lämnat hamn väntar 
lunch ombord. Halongbuktens övärld 
med sin labyrint av sockertoppsformade 
och djungelbeklädda småöar är sagolikt 
vacker och finns upptagen på Unesco:s 
världsarvslista. Under dagen besöker vi 
en av öarna och någon av de många 
grottor som skärgården också är känd 
för. Vi gör även en utflykt med roddbåt 
framförd av lokalbefolkningen. Över-
nattning ombord. (Frukost, lunch och 
middag).    

Dag 5: Halongbukten
För den som vill finns möjligheten att 
börja dagen med att pröva Tai chi-gym-
nastik på däck innan frukost. Under 
förmiddagen fortsätter vår kryssning 
genom det vackra skärgårdslandska-
pet. Efter brunch närmar vi oss hamn 
varifrån vi beger oss mot Hanoi och Noi 
Bai-flygplatsen inför flygresan till den 
gamla kejsarstaden Hue. Övernattning i 
Hue. (Frukost, brunch och middag).

Dag 6: Hue
Efter frukost åker vi flodbåt längs Par-
fymfloden till Thien mu-pagoden, ett 
av Vietnams viktigaste buddhisttempel. 
Vi besöker därefter kejsar Minh Mangs 
palatslika gravmonument och efter 
lunch beger vi oss till centrala Hue för 
att se citadellet och utforska Förbjud-
na staden som uppfördes under tidigt 
1800-tal för att efterlikna Förbjudna 
staden i Beijing. Trots att mycket av 
arkitekturen skadades under Vietnam-
kriget är palatsområdet otroligt vackert. 
Övernattning i Hue. (Frukost och lunch). 

Dag 7: Hue – Da Nang – Hoi An 
Efter frukost beger vi oss till stationen 
inför tågresan längs Vietnams kust till 
Da Nang där vi besöker Chammuseet 
med sina unika utställningar av konst-
föremål från det hinduiska Champariket 
som låg i vad som numera utgör centra-
la Vietnam och upplevde sin guldålder 
under 1000-talet. Under bussfärden mot 
Hoi An stannar vi till vid marmorbergen 
för att få en vacker utsikt över havet och 
besöka en helig grotta. Övernattning i 
Hoi An. (Frukost och lunch).

Dag 8: Hoi An 
Hela dagen öppen att på egen hand 
upptäcka Hoi An med sin bilfria stads-
kärna och vackra bebyggelse uppförd 
i traditionell arkitektur. Staden med 
sin långa historia som gammal han-

delsstad finns upptagen på Unesco:s 
världsarvslista, men är också känd för 
sina charmiga atmosfär, fina shopping-
möjligheter, mysiga restauranger och 
närbelägna sandstränder. Övernattning 
i Hoi An. (Frukost).

Dag 9: Hoi An – Siem Reap
Under dagen beger vi oss beger vi oss 
till flygplatsen i Da Nang inför flygresan 
till Siem Reap. (Oftast flyger vi direkt 
till Siem Reap, men ibland via Ho Chi 
Minh-staden beroende på den begrän-
sade tillgången på direktflyg). Över-
nattning i Siem Reap. (Frukost).   

Dag 10: Angkor-området
Efter frukost beger vi  oss till Ankor-om-
rådet. Under dagen besöker vi Angkor 
Thom – Khmerrikets forna huvudstad. 
Vi inleder dagen med att stanna till 
vid Södra stadsporten, som är den 
bäst bevarade av de sammanlagt 
fem stadsportarna i den tolv kilometer 
långa stadsmuren som omger Angkor 
Thom. I centrum av ruinstaden bestiger 
Bayontemplet som uppfördes under 
sent 1100-tal och är dekorerat med över 
tvåhundra stenansikten. Under dagen 
besöker vi även det pyramidformade 
Baphuontemplet, Leprakungens terrass 
som troligen var den plats där khmer-
kungarna kremerades, samt Elefanter-
nas terrass som kan ha utgjort grunden 
till en audienssal varifrån kungarna 
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14 dagar fr. 36.990:-
Avr. från Göteborg 

Pris per person, del i dubbelrum.

När: 6–20 mars 2019

Avr. från: Shlm/Kph fr. 35.990:–

I priset ingår
• Flyg t/r i ekonomiklass från vald  

avreseort inklusive dagsaktuella skatter

• Boende del i dubbelrum på 4* hotell

• Frukost alla dagar

• 1 brunch

• 7 luncher

• 7  middagar varav en är med  

föreställning med traditionell dans

• Tågresa Da Nang till Hoi An

• Flyg Da Nang till Siem Riep  

eller Ho Chi Minh

• Båttur i Halongbukten

• Flodbåt på Parfymfloden

• Heldagstur i Hanoi

• Entré till Chan museet

• Utflykt med Speed boat  

till Mekong deltat

• Besök i Ankor Thom

• Utflykt till Angkor Wat

• Utflykt till Cu Chi tunnlarna

Tillägg (priser avser per person) 

Enkelrumstillägg 8.700:– 

Försäkring 760:–

Avbeställningsskydd vid del i dblrum 1.772:–

Avbeställningsskydd vid boende i enkelrum 

6% av resans pris

Visum till Vietnam

Resia förbehåller sig rätten att ställa 

in resan vid färre än 20 bokade. 

För fullständiga rese- och avbokningsvillkor vänligen 

se er specifikation vid beställning. Reservation för 

ev. prisändringar av skatter, valutakursändringar 

eller liknande utanför Resias kontroll.

kunde blicka ut över offentliga ceremo-
nier. Under kvällen äter vi middag och 
ser en föreställning med traditionella 
dans. (Frukost, lunch och middag).  

Dag 11: Angkor-området
Efter frukost besöker vi det gamla klost-
ret Ta Prohm, uppfört under sent 1100-
tal. Ruinerna har medvetet bevarats 
utan att man tagit bort alltför mycket 
av de enorma träd som hotar att sluka 
byggnaderna om inte växtligheten 
tuktas. Vi besöker även det något min-
dre tempelkomplexet Bantey Kdei och 
den närliggande konstgjorda sjön Sra 
Srang där kungligheter en gång i tiden 
kunde ta ett dopp. Vi beger oss därefter 
till det mer avlägsna templet Banteay 
Srei, uppfört i rosa sandsten under den 
senare hälften av 900-talet. På tillbaka-
vägen besöker vi traktens landminsmu-
seum. (Frukost, lunch och middag).

Dag 12: Angkor-området  
  Efter frukost besöker vi Kambodjas 
främsta sevärdhet – Angkor Wat. Det 
enorma tempelkomplexet uppfördes 
till guden Vishnus ära under 1100-talet 
och tempelarkitekturen återspeglar 
hinduiska föreställningar om kosmos. 
Under förmiddagen får vi gott om tid att 
upptäcka området, beundra arkitektu-
ren och se de många detaljerade reliefer 
som pryder väggarna. Under eftermid-
dagen besöker vi ett minnesmonument 
över de som dog under folkmordet 
under Röda khmerernas skräckväl-
de under senare hälften av 70-talet. 
Om tillfälle bjuds besöker vi även en 
folkskola. Innan vi beger oss till flygplat-

sen inför resan till Ho Chi Minh-staden 
besöker vi slutligen Artisans d Ángkor, 
en hantverksskola där vi får se hur 
traditionellt konsthantverk av mycket 
hög kvalitet framställs. Övernattning i 
Ho Chi Minh-staden. (Frukost, lunch och 
middag).   

Dag 13: Ho Chi Minh-staden 
och Saigon-floden
Under förmiddagen gör vi en kryssning 
på Saigonfloden med Saigon Boat 
Company. Därefter ser vi stadens 
berömda postkontor, uppförd i fransk 
kolonialarkitektur, samt den närliggan-
de katedralen Notre Dame, byggd i rött 
tegel från Marseille. Därefter besöker vi 
Sydvietnams presidentpalats (numera 
Återföreningspalatset) där tiden tycks 
ha stått stilla sedan det övergavs när 
Sydvietnams siste president flydde de 
annalkande Nordvietnamesiska trup-
perna 1975.  (Frukost och lunch).

Dag 14: Cu Chi och  
Ho Chi Minh-staden
Under förmiddagen besöker vi Cu 
Chi-tunnlarna 60 kilometer utanför Ho 
Chi Minh-staden. Tunnelsystemet som 
i princip förband alla byarna i området 
fungerade som den sydvietnamesiska 
gerillans främsta bas under Vietnamkri-
get. Den som vill (och vågar) kan stiga 
ner i någon av de säkra och turistan-
passade passagerna. Tillbaka i Ho Chi 
Minh-staden besöker vi Krigsminnesmu-
seet som är ett av Vietnams modernaste 
och mest sevärda museer. (Frukost, 
lunch och middag).

Dag 15: Ho Chi Minh-staden    
Dagen öppen för egna äventyr  
i Saigon. Fråga gärna er färdledare  
om tips på platser att besöka.  
Under kvällen åker vi till den  
internationella flygplatsen Tan Son 
Nhat inför hemresan. (Frukost).      

Dag 16: Avresa kl. 23.55, 
ankomst till Sverige
Måltider ingår ombord på flygningen.
Ankomst till Stockholm kl. 11.55, 
Köpenhamn kl. 12.20 och  
Göteborg kl. 13.55 


