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REISDOCUMENTEN international paspoort en 
visum
INENTINGEN malariatabletten aan te raden (Sapa)
TIJDVERSCHIL +6 u
KLIMAAT noorden: droge lente (maart tot mei) en 
vochtige maar warme zomer (mei tot oktober) zuiden: 
constante warme temperaturen

VIETNAM 

DAG 1  Brussel 3 Hanoi
Met internationale vluchten naar Hanoi, de 
hoofdstad van Vietnam.
DAG 2  Hanoi M|A
Verwelkoming en transfer naar het hotel.  
In de namiddag bezoeken wij de Tempel van 
de Literatuur en maken een rickshaw toer.  
Wij wandelen in de oude ambachtenwijk met 
zijn antiekwinkeltjes. Midden op het mooie 
Hoan Kiem Meer ligt een eilandje waar we de 
Ngoc Sonpagode bezoeken.  
Pan Pacific Hotel (+ /+)
DAG 3  Hanoi 3 Hoang Su Phi 3  

Panhou  O|M|A
Na het ontbijt rijden wij naar Hoang Su Phi, 
een landelijk gebied in de Ha Giang Provincie 
in het noordoostelijk deel van Vietnam. Hoang 
Su Phi is gekend voor de mooie rijstterrassen. 
Wij komen aan in het dorpje Panhou en gaan 
op verkenning. Panhou Resort (nvt /nvt )
DAG 4  Panhou  O|M|A
Na het ontbijt maken we een wandeling in de 
omgeving van het dorp. De Ha Giang Provincie 
is een van de meer afgelegen gebieden in het 
noorden van Vietnam en een van de laatste 
gebieden die zich opende voor het toerisme. 
Hier wonen verschillende etnische groepen.  
Wij wandelen tussen de rijstvelden en 
bezoeken enkele dorpjes van de Tay en Nung 
minderheden. Panhou Resort (nvt /nvt )
DAG 5  Panhou 3 Quan Ba 3  

Yen Minh 3 Meo Vac O|M|A
We vertrekken in de richting van Quan Ba. 
Onderweg stoppen wij in het dorpje Bo Y en 
hebben wij een prachtig zicht op de mooie 
karstformaties van Binh Yen. In de namiddag 
bezoeken wij het dorp Lung Tam H’Mong. De 
bevolking hanteert nog op de traditionele 
manier de techniek van het weven en het 
borduren. We overnachten in Meo Vac.  
Auberge de Meo Vac (nvt /nvt )
DAG 6 Meo Vac 3 Dong Van 3  

Ha Giang O|M|A
Na een vroeg ontbijt bezoeken we de 
zondagsmarkt van Meo Vac. Hier ontmoeten 
wij verschillende etnische volkeren die hun 

waren aan de man proberen te brengen of 
zelf inkopen doen. Nadien vertrekken we naar 
Dong Van langs mooie en steile bergwegen en 
mooie valleien zoals de beroemde Happiness 
Road en de indrukwekkende Ma Pi Leng Pas. 
We genieten van adembenemende uitzichten 
op de valleien. Aangekomen in Dong Van 
bezoeken we de zondagsmarkt. We wandelen 
rond in het dorpje en bezoeken het vroegere 
koninklijke paleis van de Hmong (Vua Meo) We 
rijden verder naar het dorp Pho Bang met zijn 
oude huizen met verschillende verdiepingen. 
Overnachting in Ha Giang. Truong Xuan Resort 
of Tien Thang Homestay (/nvt ) 
DAG 7  Ha Giang 3 Lao Cai 3  

Sapa 3 Topas Ecolodge O|M|A
Na het ontbijt rijden wij naar Lao Cai. Onder
weg bezoeken wij enkele dorpjes van de 
minderheden. Na onze lunch in Lao Cai rijden 
wij naar Sapa. Deze stad is gekend om zijn 
vele kleurrijke bergvolkeren (Zwarte Hmong, 
Bloemen Mong, Rode Dao) en om de hoogste 
bergtop van Vietnam, de Fansipan. Wij over
nachten in Topas Ecolodge (nvt /nvt ). 
DAG 8 Topas Ecolodge O|M|A
Vandaag staat een gemakkelijke trekking op 
het programma. We wandelen naar het dorp 
Ban Lech van het Rode Dao volk. Hier hebben 
wij uitgebreid de kans om kennis te maken 
met hun gewoonten en gebruiken. In de 
namiddag bezoeken wij Ban Ho. Dit dorpje is 
de thuis van verschillende minderheden zoals 
de Mong, Dao, Tay, Dzay en Nung. Het dorpje 
ligt in een mooi landschap. Ons fototoestel 
raakt oververhit.
DAG 9  Topas Ecolodge 3 Ta Van 3  

Lao Chai 3 Sapa O|M|A
We brengen de ganse dag door in dit berg
achtige gebied waar wij in de vele dorpjes 
de plaatselijke stammen ontmoeten. In de 
voormiddag vertrekken we naar Ta Vang, een 
dorpje van de Giay. In Lao Chai wandelen wij 
door de rijstvelden en zien wij de traditionele 
huizen van de Zwarte Hmong. Op weg naar 
Sapa bezoeken we het dorpje Y Linh Ho. In 

Sapa gaan we op verkenning in het stadje en 
wandelen even rond op het levendige marktje. 
Victoria Sapa ( /)
DAG 10  Sapa 3 Thac Tinh Yeu Watervallen 

3 Lao Cai 3 Hanoi O|M|A
In de voormiddag maken wij een uitstap naar 
de Thac Tinh Yeu watervallen. We houden een 
fotostop op de Tram Ton Pass voor een adem
benemend uitzicht. Na de lunch rijden wij terug 
naar Lao Cai en vandaar verder over de nieuwe 
autoweg naar Hanoi. 
Pan Pacific Hotel (+ /+)
DAG 11  Hanoi 3 Halong Baai O|M|A
Naar de baai van Halong met zijn meer dan 
drieduizend eilandjes. Op de middag gaan wij 
aan boord van een jonk voor een cruise op de 
mythische baai. De rest van de dag genieten 
wij van één van Vietnams belangrijkste at
tracties. De boottocht langs de uit het water 
oprijzende karstrotsen is een onvergetelijke 
ervaring. Wij varen langs kleine eilandjes, witte 
zandstrandjes, drijvende dorpjes en genieten 
van de verbluffende natuurpracht die ons 
omringt. Overnachting op de mooie jonk. 
Paradise Elegance junk(/)
DAG 12  Halong Baai 3 Hanoi 3 Brussel O|M
Na het ontbijt varen wij verder en bezoeken 
nog een natuurlijke grot. Nadien varen wij 
terug naar Halong en rijden met de bus verder 
richting Hanoi. Onderweg bezoeken we nog 
de But Thap pagode. Daarna worden we over
gebracht naar de luchthaven van Hanoi voor 
onze terugvluchten naar Brussel.
DAG 13  Brussel
Aankomst in Brussel.

Internationale vluchten naar Hanoi en terug • 
Lokaal transport in comfortabel voertuig • Alle overnachtingen 
in de vermelde hotels/lodges of gelijkwaardig op basis van 
een tweepersoonskamer • Maaltijden volgens het programma 
(O=ontbijt, M=middagmaal, A=avondmaal) • Alle bezoeken, 
uitstappen en ingangsgelden zoals beschreven in het pro
gramma • Fooien voor reisleiding, gidsen en chauffeurs • Hobo 
reisleiding/beroepsfotograaf en lokale Engelsprekende gidsen • 
Twee voorbereidende avonden + 1 evaluatievergadering

13 dagen / 10 nachten

VIETNAM 
NOORD-VIETNAM  

EN ZIJN BERGVOLKEREN 

AFREISDATA 2018 PRIJS TOESLAG SINGLE
20 november € 3.070 € 630
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