Book and Go * 05/04 – 19/04/2020

Programma :
Dag 1 * 05/04/2020

Parijs CDG – Hanoi

Afspraak in Brugge om 07h en per autocar naar Parijs. Vertrek vanuit Parijs CDG voor de
Vietnam Airlines vlucht naar Hanoi.
Dag 2 * 06/04/2020

Hanoi (a)

Bij aankomst te Hanoi onthaal door de correspondent en transfer naar hotel Alisa****.
Hanoi is een unieke stad met Franse koloniale gebouwen, vreedzame meren en Oriëntaalse
tempels. Bezoek aan de Eén Pilaar pagode en de tempel van de literatuur. Na de middag bezoek

aan het Etnologisch museum, het Meer van het Zwaard en de oude stadswijk. ’s Avonds
welkomstdiner in het Wild Lotus Restaurant. (early check in : op aanvraag)
Dag 3 * 07/04/2020

Hanoi – Pu Luong (o-a)

Vertrek om 08h naar Pu Luong, een natuurreservaat met nog authentieke dorpjes. Het Pu Luong
Nature Reserve heeft een beeldschoon landschap dat gekenmerkt wordt door rijstterrassen,
uitgestrekte velden, bossen en beekjes. De etnische minderheden die in dit gebied leven behoren
tot de ‘’White Thai’’ en de “Red Hmong”. Aankomst voorzien rond de middag. Mogelijkheid om

een lichte lunch te nemen in het restauranat van de Retreat. Installatie in het Pu Luong Retreat
en wat vrije tijd om te genieten van deze schitterende landschappen.

Tijdens de namiddag rit naar een hangbrug over de Cham rivier waar een wandeling start op zoek
naar enorme houten waterraderen. Vervolgens kunt u even rusten in een lokaal vissershuis
gevolgd door een boottocht door de mooie natuur. Retour naar de Retreat voor het avondmaal
en overnachting.
Dag 4 * 08/04/2020

Pu Luong – Ninh Binh (o-m)

Vandaag staat een wandeling met uw gids op het programma. De wandeling duurt ongeveer een
6-tal uur (12 km). Vanaf het Retreat daalt de wandeling af naar de rijstterrassen en smalle
paadjes die zich een weg vormen naar de lokale dorpjes. Geniet van de afwisselende landschappen
tot aan de pick nick plaats. Na de middag transfer naar Ninh Binh (+/-3.5 u rijden). Bij
aankomst installatie in het hotel Hidden Charm**** Vrij avondmaal.
Dag 5 * 09/04/2020

Ninh Binh (o-m)

Afspraak met de lokale gids om 08h00 en transfer naar Hoa Lu. Hoa Lu was ten tijde van de
Dinh en Le dynastieën de hoofdstad van Vietnam. In de tiende eeuw bestond het vrij grote

complex uit prachtig versierde tempels en pagodes met waanzinnig uitzicht, maar helaas hebben
niet alle bouwwerken de tand des tijds overleefd. Tegenwoordig staan nog twee tempels, een
pagode en een tombe overeind, en kun je er genieten van sprookjesachtig mooie tafereeltjes. Op
het complex zijn ook enkele grotten te bezoeken, al moeten die het qua schoonheid wel afleggen
tegen de andere grotten in het gebied. Lunch in een lokaal restaurant.

Vervolgens prachtige boottocht per sampan door het landschap van Karst bergen en rijstvelden.
Deze poëtische omgeving met grillige rotsen is te vergelijken met de Baai van Halong maar dan op
het land en kleiner. Bezoek aan de Bich Dong Pagoda.

Bich Dong Pagoda is een cluster van

majestueuze berg grottempels. Deze oude heiligdommen en historische pagodes zijn verspreid in
tussenruimtes langs de heuvel en bergen. Als de tijd het toelaat kunnen er vanaf het hotel
fietsen genomen worden en nog een kleine tocht gemaakt worden in de omgeving. Overnachting
in Ninh Binh. .
Dag 6 * 10/04/2020

Ninh Binh – Halong Bay (o-m-a)

Transfer naar Halong, een van de mooiste plaatsen in Zuidoost Azië. De baai is een UNESCO
werelderfgoed site. Rond de middag inscheping op een traditionele Jonk. Lunch aan boord. Cruise
in de baai tot zonsondergang. Aan boord kan u deelnemen aan een partijtje vissen. Daarna bezoek
aan verschillende grotten. Diner en overnachting aan boord van de jonk Alisa Cruise .
Dag 7 * 11/04/2020

Halong Bay – Hanoi – Danang – Hoian (o-m)

Na het ontbijt aan boord, worden de bezoeken verder gezet aan de eilandjes en de grotten. Lunch
aan boord en ontscheping. Transfer naar de luchthaven van Hanoi voor de binnenlandse vlucht
naar Danang. Bij aankomst transfer naar Hoi An en installatie in het hotel Belle Maison****.
Dag 8 * 12/04/2020

Hoi An –Cam Thanh - Hoi An (o-m-a)

Na het ontbijt pikt de gids u op met de fiets aan het hotel. Per fiets gaat het naar Cam Thanh
Village, een vissersdorp. Onderweg is er een stop voorzien aan een oud kerkhof, tempels en

typische huizen van de streek. Kennismaking met lokale vissers. Kennismaking met het gebruik
van de “basket boat” op de Cua Dai River. Vertrek op avontuur met uw bootje tussen de
kokospalmplantages, langs de kleine en mooie kanaaltjes. Onderweg leert u ook nog krabben
vangen. Lunch in een lokaal restaurant. In de namiddag (rond 16h) gaat u op culinaire
ontdekking : Hoi An Street Food Wandeling. Gedurende 4 uur neemt een gids u mee langs

marktkraampjes en kleine restaurantjes waar de typische Vietnamese gerechten kunnen geproefd
worden.
Dag 9 * 13/04/2020

Hoi An – My Son - Hue (o-a)

In de voormiddag excursie naar My Son, een archeologische site van uitzonderlijke waarde, door

de Unesco beschermd als werelderfgoed en de belangrijkste en oudste Cham vesting in Vietnam.
Vervolgens transfer naar Hue, via de spectaculaire wolkenpas. Lunch onderweg in een lokaal
restaurant (ter plaatse te betalen)

In de namiddag staat er een leuke cyclopousse tocht op het programma die u naar de Citadel en
de Verboden Stad brengt. Kort bezoek aan Dong Ba Market. ’s Avonds avondmaal met muziek
op de Parfum Rivier.
Dag 10 * 14/04/2020

Hue (o-m)

08h30 : start van de fietsexcursie naar Thanh Toan Village, gekend voor zijn bekende brug.
Ontdek de groene rijstvelden, de majestueuze familietempels, maar ook het dagelijkse leven op de
lokale markt en dorpen.
09h15 : aankomst in het Thanh Toan Eco Home, neem een korte pauze en geniet van het

welkomstdrankje. Per fiets of te voet gaat u verder langs het kanaal en stopt u bij een lokale
markt, waar u kunt kennismaken met lokale boeren. U gaat over de Thanh Toan Tile roof Bridge
en brengt een bezoek aan het Thanh Toan Museum, met een groot aanbod aan lokale materialen.
Vervolgens verder naar de rijstvelden waar de boeren aan het werk zijn. Kijk en leer hoe deze
boeren werken op het land. Vervolgens verder langs lokaal vissersdorpen en rijstvelden naar Dam
Chuon Lagoon, waar een heerlijke vismaaltijd u opwacht. Na het middagmaal retour naar Hue.

Bezoek aan aan de belangrijkste historische monumenten van de keizerlijke hoofdstad: de Thien
Mu pagode, de keizerlijke paalgraven van de voormalige keizer Tu Duc en Khai Dinh. Per boot op
de romantische Perfume River terug naar het hotel. Vrij avondmaal in de stad.
Dag 11 * 15/04/2020

Hue – Saigon (o-m)

Na het ontbijt transfer naar de luchthaven voor de binnenlandse vlucht naar Saigon,
metropool van het Zuiden. Bij aankomst onthaal en transfer naar hotel Alagon Saigon****.
Bezoek aan het kloppend hart van de stad met drukke boulevards en kleurrijke koloniale
architectuur. Het bezoek begint in Chinatown en gaat verder naar de Thien Hau tempel, gewijd
aan de beschermgodin van de zeelieden. Vervolgens bezoek aan het voormalige presidentieel

paleis en fotostop bij de Notre Dame kathedraal, het oude postkantoor, Dong Khoi straat, het
Continental hotel en de Opera. Vrij avondmaal in de stad.
Optioneel : Bonsai cruise met avondmaal (buffetvorm) * + 35 EUR pp
Dag 12 * 16/04/2020

Saigon – Ben Tre – Can Tho (o-m)

Na het ontbijt, transfer naar Ben Tre (2 uur rijden). Wandeling vanaf Huu Dinh markt op
ontdekking naar het lokale leven in de Mekong Delta. Stap op de fiets en zet de reis verder langs
smalle weggetjes die tussen de verschillende dorpjes leiden. Geniet van het rustige landschap.

Stop bij een lokale familie, die als specialisatie suikerriet sap maakt. Fiets verder naar de pier waar
u aan boord gaat van een roeiboot. Vaar tussen de palmkreken en observeer het gewone leven op
de oevers van de rivier. Er is een stop aan de tuinen van Thanh Thuy, waar verse kokoswater en
tropisch fruit klaarstaat. Middagmaal in een lokaal restaurant. Na de middag wandeling naar de
rivier waar u verder vaart tussen langs het dagelijkse leven. Een ontspannende namiddag aan
boord. Op het einde staat de bus u op te wachten en transfer naar Can Tho.
Installatie in hotel TTC Can Tho****. Vrij avondmaal in de stad.
Dag 13 * 17/04/2020

Can Tho – Saigon (o-a)

Na het ontbijt, boottocht doorheen de drijvende markten in Caï Rang, een van de grootste
in de Mekong delta. Vervolgens keren we terug naar Saigon. Lunch onderweg in een lokaal
restaurant (ter plaatse te betalen). In de namiddag geniet u van een welverdiende traditionele
massage in Saigon. ’s Avonds afscheidsdiner in een lokaal restaurant.
Dag 14 * 18/04/2020

Saigon – Parijs

Vrije dag of optionele excursie naar de Cu Chi Tunnels * + 15 EUR pp
In de voormiddag bezoek aan de Cu Chi tunnels. De tunnels werden gebouwd door de Viet Cong
guerrilla en vormden een labyrint gelegen onder de Amerikaanse basis. Ze werden gebruikt voor
verrassing raids en om te ontkomen aan luchtaanvallen. De tunnels zelf strekken zich uit over 200
kilometer. Retour naar Saigon en vrije namiddag. Transfer naar de luchthaven rond 21h.
Terugvlucht naar Parijs.
Dag 15 * 19/04/2020

Parijs – Brugge

Aankomst voorzien tegen de middag in Brugge.

o= ontbijt m= middagmaal a= avondmaal

Inbegrepen
- Internationale vluchten met Vietnam Airlines vanaf Parijs CDG
- Luchthaventaksen en fuel
- Alle overnachtingen in de vermelde hotels of gelijkwaardig op basis van ontbijt
- Maaltijden volgens het programma.
- Nederlandssprekende lokale gids
- Alle bezoeken, ingangsgelden en transfers zoals beschreven met a/c bus met chauffeur.
- Documentatiemap per kamer.
- Vervoer van Bruggen naar Parijs heen en terug
Niet inbegrepen
- Overige maaltijden en dranken.
- Persoonlijke uitgaven.
- Optionele excursies
- Visumkosten voor Vietnam (+/- 25 USD pp, e-visa online aan te vragen)
- Gebruikelijke fooien (+/- 5USD pp per dag voor gids & chauffeur)
- Early check-in of late check-out.
- Annulatie- en/of reisbijstandsverzekering
Opmerkingen
- Hotels kunnen vervangen worden, waarbij wij streven naar dezelfde categorie.
- Het programma kan zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden door onverwachte
omstandigheden.

VERLENGING CAMBODJA 17/04 – 20/04/2020
Dag 13 * 17/04/2020

Can Tho – Saigon – Siem Reap (o)

Na het ontbijt, boottocht doorheen de drijvende markten in Caï Rang, een van de grootste
in de Mekong delta. Vervolgens keren we terug naar Saigon. Lunch onderweg in een lokaal
restaurant (ter plaatse te betalen). In de namiddag geniet u van een welverdiende traditionele
massage in Saigon. Afscheid van de groep. Vervolgens transfer naar de luchthaven en vlucht
naar Siem Reap.

Bij aankomst onthaal en transfer naar hotel Saem siemreap****.

Dag 14 * 18/04/2020

Siem Reap (o-m)

Vertrek per fiets aan het hotel naar de Zuidpoort van de Angkor Thom Tempel. In het centrum
ervan bevindt zich de Bayon tempel en zijn 54 vierkante torens met een glimlachend gezicht aan
elke zijde. Verder naar het Koningsplein met de Terrassen van de Olifanten en van de Melaatse
Koning. In de namiddag bezoek aan Ta Phnom (Jungle Tempel) en daarna Angkor Wat, gebouwd
voor Koning Suryavarman II in het begin van de 12de eeuw net zoals zijn ‘state temple’ en
hoofdstad. De grootste en best behouden tempel op de site, is de enige die een religieus centrum
is gebleven. Eerste Hindu, daarna Boeddhistisch. Vrij avondmaal.
Dag 15 * 19/04/2020

Siem Reap (o-a)

Rit door het platteland om de bekende Bantey Srey tempel te gaan bezoeken, ‘de vrouwencitadel’.
Dit kleine, roze zandstenen tempeltje (late 10e eeuw) wordt beschouwd als het juweel van de
klassieke Khmer kunst door zijn vele delicate houtsnijwerken. Terugkeer naar Siem Reap en
onderweg bezoek aan de wonderlijke Bantey Samre Tempel (midden 12e eeuw). In de namiddag
uitstap naar een mooi landbouwers dorp. Maak een onvergetelijke wandeling door het dorp en

ontmoet de lokale boeren. Leer hun manier van werken en leven. Bezoek aan een pagode. Retour
naar Siem Reap. ’s Avonds is er een Apsara dansshow met diner.
Dag 16 * 20/04/2020

Siem Reap – Hanoi – Parijs (o-m)

Ontbijt in het hotel, rit naar Kompong Phluk Floating Village, een permanent drijvend dorp, op

ongeveer 25 km ten oosten van Chong Khneas. Hier is een veel beter optie voor u om een dorp op

het meer te gaan bezoeken. Kompong Phluk is enkel bereikbaar per boot. Kompong Phluk is een
relatief klein dorp dat een perfect beeld geeft over de levensstijl van de Tonle Sap. Dit dorp leeft
bijna enkel uit vissen of andere gerelateerde activiteiten. Huizen zijn gebouwd op palen van 10
meter hoog. Het dorp is omringt door een overstroomd bos. Namiddag bezoek een Les Artisans
d’Angkor - Chantiers Ecole waar bezoekers studenten kunnen observeren die traditioneel
houtsnijwerk leren. Transfer naar de luchthaven en terugvlucht naar Parijs.
Dag 17 * 21/04/2020

Parijs

Aankomst in Parijs

Inbegrepen
- Vlucht van Saigon naar Siem Reap
- Alle overnachtingen in de vermelde hotels of gelijkwaardig op basis van ontbijt
- Maaltijden volgens het programma.
- Engelssprekende lokale gidsen.
- Alle bezoeken, ingangsgelden en transfers zoals beschreven met a/c wagen met chauffeur.
- Documentatiemap per kamer.
Niet inbegrepen
- Overige maaltijden en dranken.
- Persoonlijke uitgaven.
- Optionele excursies
- Visumkosten voor Cambodja (+/- 35 USD pp)
- Gebruikelijke fooien (+/- 5USD pp per dag voor gids & chauffeur)
- Early check-in of late check-out.
- Annulatie- en/of reisbijstandsverzekering

Uurschema met Vietnam Airlines
05/04

PARIJS – HANOI

13.10 – 06.30 * 06/04

11/04

HANOI – DANANG

18.30 – 19.50

15/04

HUE – SAIGON

08.20 – 09.50

18/04

SAIGON – PARIJS

23.15 – 06.55 * 19/04

Verlenging Siem Reap
17/04

SAIGON – SIEM REAP

19.25 – 20.35

20/04

SIEM REAP – HANOI

20.30 – 22.15

HANOI – PARIJS

23.15 – 06.30 * 21/04

