
EN BRAVO-FERIE  GØR NOGET VED DIG…

Rejsens højdepunkter

+  Sejltur og overnatning i luksuskahyt på Halong-bugten 
+  Dansktalende rejseleder
+  Cykeltaxi i de 36 handelsgader og franske kvarter i Hanoi 
+  Cykeltur med besøg landsby- og børnehave 
+  Prins Henriks barndomshjem 
+ Ho Chi Minh Mausoleet 

Altid
DANSK-
TALENDE
rejseledere

RUNDREJSE I THAILAND OG VIETNAM

Vietnams højdepunkter 
og thailandsk afslapning

6.-13./20. dag: Hua Hin

Afrejse 

2/7 og 8/10-2017
Varighed 

15/22 dage 
Afrejse fra  

Billund, Aalborg og København

4. dag: Halong-bugten

3. dag: Hanoi
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1. dag: Hanoi Kololo Game Reserve Lodge4. dag: Halong-bugten

VIETNAMS HØJDEPUNKTER OG THAILANDSK AFSLAPNING

Østens mystik, imponerende natur og lækre sandstrande. Denne rejse er perfekt for 
jer, der vil kombinere nogle af Østens største oplevelser med ren afslapning. 

Rejsen starter i det nordlige Vietnam, hvor der venter 
fire dage med mange oplevelser! Første stop gør vi i 
Hanoi, hvor vi kommer tæt på det vietnamesiske liv og 
byens mange seværdigheder. Et andet højdepunkt på 
rejsen bliver uden tvivl Halong-bugten. Vandets farver, 
naturen og mystikken - det er absolut en af landets al-
lerstørste oplevelser! 

Efter nogle uforglemmelige 
oplevelser i Vietnam fortsætter 
rejsen i Thailand ved feriebyen 
Hua Hin. 

Her er der tid til ren afslapning eller endnu flere ople-
velser på et vores skønne hotel lige ved vandet. 

DAGSPROGRAM

1.-2. 
dag

  Afsted til nye oplevelser og rundt i Hanoi
Vi rejser fra Danmark med Thai Airways. I Bangkok 
skifter vi fly og fortsætter videre til Hanoi, hvor der 

venter fire spændende dage. I flyet er der gode muligheder 
for både at slappe af eller lade sig underholde af din person-
lige skærm. Det er nemlig en udsøgt fornøjelse at flyve med 
Thai Airways. 

I Hanoi bliver vi mødt af et hektisk og – for os danskere – lidt 
kaotisk liv i hovedstaden. Motorcykler svinger ud og ind mel-
lem hinanden, men det hele går utroligt nok op i en højere 
enhed. 

Vi checker ind på hotellet, som ligger ideelt placeret midt 
i Hanoi ved Hoan Kiem søen. Sammen med vores danskta-
lende rejseleder, starter vi vores vietnamesiske eventyr med 
den traditionelle nudelsuppe ”Pho”. Herefter tager vi cykelta-
xierne rundt i byen og oplever byen på tætteste hold. Vi kø-
rer en tur ned forbi byens flod, ”The Red River”, gennem det 
gamle kvarter med de 36 forskellige handelsgader og en tur 
rundt i den franske bydel. Undervejs passerer vi de udendørs 
barberer og de mange udendørs butikker, der sælger alt fra 
souvenirs til klassiske nuddelretter. Vi nyder endnu en af de 
velsmagende klassiske vietnamesiske retter til aften. 

3. 
dag

  Hanois højdepunkter
Hanoi er fuld af seværdigheder og attraktioner, i dag 
besøger vi nogle af de allerstørste højdepunkter, 

som man bare må opleve, når man besøger Hanoi. Vi starter 
ved Ho Chi Minh Mausoleet, hvor den gamle vietnamesiske 
leder, Ho Chi Minh, er kremeret. Mausoleet er lavet i granit, 
og udover at vi får Ho Chi Minhs balsamerede krop at se, be-
søger vi også Ba Dinh Pladsen, samt Ho Chi Minhs residens, 
hvor den gamle vietnamesiske leder boede og desuden læste 
landets uafhængighedserklæring op i 1945.

Vi ser også ”one pillar pagoda” – pagoden på en søjle – der har 
form som en lotusblomst. Vi tager turen igennem de hektiske 
gader fulde af motorcykler og ser Prins Henriks barndoms-
hjem i byen, hvor den danske prins blev født.



4. dag: Halong-bugtenKololo Game Reserve Lodge

Efter nogle dejlige timer i det hektiske byliv, fortsætter vi da-
gen på landet. Vi besøger ”Moon Garden”, hvor vi kommer 
tæt på det autentiske hverdagsliv i Vietnam. Vi bliver mødt på 
traditionel vis og budt på en kop grøn te. Vi lærer også at lave 
vietnamesiske retter bl.a. de friske forårsruller, som ligger i en 
klar top 10 over bedste retter i hele verden ifølge CNN-travel. 
Den sidste del af dagen tager vi cyklen rundt i en af de lokale 
landsbyer. Vi ser de grønne marker, besøger et tempel og en 
pagode. Det er også muligt at besøge den lokale børnehave 
eller arbejde sammen med den lokale gårdejer. Vi slutter da-
gen af på den bedst tænkelige måde med spa på ægte, viet-
namesisk vis.

4. 
dag

  Den verdensberømte Halong-bugt
Ingen har besøgt Vietnam, hvis ikke man har besøgt 
Halong-bugten”. Sådan siger et gammel mundhæld, 

og når først man har besøgt Halong-bugten, ved man, at det 
taler sandt. 

Fra Hanoi kører vi langs den 
smukke natur, der er både inspi-
rerende og magisk. Vi er hurtigt 
fremme ved Halong-bugten, et 
naturligt vidunder,

og absolut et af landets smukkeste vartegn. Vi sejler ud på 
det smaragdgrønne vand, oplever gemte grotter undervejs, 
nyder den friske seafood og ser de berømte kalkstenssøer. 
Landskabet er intet mindre end indbegrebet af smukt, og der-
for også en del af UNESCO's verdensarvslist. Vi indkvarteres i 
fine privat-kahytter, og overnatter på Halong-bugten om bord 
på båden.

5. 
dag

   Magiske naturoplevelser og videre til 
Thailand
I dag vågner vi til bådens vuggende rytmer, og vi kan 

endda nå en dukkert før morgenmaden. Båden sejler stille vi-
dere i Tonkin-bugten, og naturen viser sig igen fra sin magiske 
side, når solens stråler rammer vandet, og tågen stille letter. 
Naturen skifter konstant form, og finurlighederne står i kø. 

Undervejs besøger vi nogle af de 
flydende sigøjner-landsbyer og 
de smukke grotter. 

Tilbage på land kører vi retur til lufthavnen, flyver til Bangkok 
og fortsætter med bus mod Hua Hin til vores skønne hotel, 
Novotel Hua Hin Cha Am Beach Resort & Spa. 

6.-14./ 
21.dag

  Ren afslapning i Thailand
Efter nogle spændende dage i Nordvietnam er det 
nu tid til ren afslapning. Lidt uden for den kongelige 

ferieby Hua Hin ligger Novotel Hua Hin Cha Am Beach Resort 
& Spa. Et Primera Club-hotel, der ligger direkte ned til vandet, 
og har egen og gratis shuttlebusservice til Hua Hin. Alle væ-
relser har direkte havudsigt. Her kan I virkelig nyde livet og 
oplevelserne i fulde drag - vælg selv, om I ønsker 9 eller 16 
overnatninger i Hua Hin.
På dag 14/21 kører vi i lufthavnen.



15./22.
dag

  Hjem til Danmark
Efter en række uforglemmelige og afslappende ferie-
dage i både Nordvietnam og Thailand, går rejsen igen 

hjem til Danmark. Vi flyver hjem til Danmark, med bagagen 
fuld af dejlige ferieminder.

Alt dette får du med i prisen:
+ Fly København–Hanoi – Bangkok med Thai Airways
+ Fly retur til København fra Bangkok med Thai Airways
+ Alle danske lufthavnsskatter og -afgifter
+ Alle måltider og drikkevarer om bord på flyet
+ Underholdningssystem på flyet
+ Fly fra Bangkok til Hanoi
+ Transport i egen bus på hele rundrejsen
+ Fly fra Saigon til Bangkok
+ Transfer med Bravo Tours’ egen bus fra Bangkok luft-

havn til Hua Hin t/r – hvis I vælger badeferie
+ Transport, udflugter og entréer ifølge program
+ Cykeltaxi i de 36 handelsgader og franske kvarter i
 Hanoi
+ Ho Chi Minh Mausoleet
+ Pagoden på en søjle
+ Prins Henriks barndomshjem
+ Moon Garden besøg
+ Cykeltur med besøg landsby- og børnehave
+ Traditionel vietnamesisk massage
+ Sejltur og overnatning i luksuskahyt på Halong-bugten
+ Flydende sigøjner landsbyer
+ Grottebesøg på Halong-bugten
+ Morgenmad dagligt, både i Vietnam og Hua Hin
+ 3 frokoster i Vietnam
+ 2 middage i Vietnam
+ 4 dage / 3 overnatninger med oplevelser i Nordvietnam
 med indkvartering på gode mellemklassehoteller
+ 9 eller 16 overnatninger på 4 stjernet Primera Club
 Hotel, Novotel Hua Hin Cha Am
+ Dansktalende rejseledere
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6.-13./20. dag: Afslapning i Thailand

Vi tager forbehold for ændringer - se det opdaterede program på www.bravotours.dk

6.-13./20. dag: Afslapning i Thailand

Kort fra  

THAILAND

VIETNAM


