Hong Kong og Vietnam
Jon Lyngstad har vært i Vietnam en
rekke ganger og er vår reiseleder.

DET FJERNE ØSTENS GAMLE DAME
OG DEN OPPADSTIGENDE
DRAGENS LAND BYR PÅ EVENTYR!

Hong Kong er en by vi nordmenn ikke har oppdaget ennå!
Byen er en fantastisk metropol med alt man ønsker seg av bymiljø;
ja, selv New Yorks «skyline» virker beskjeden til sammenligning.
Den tidligere engelske kronkolonien er i dag en delvis fristilt region
under Folkerepublikken Kina.
Opplev Vietnams utrolige skjønnhet, med særegne fjellformasjoner,
grønne rismarker, frodige elvedeltaer, og historie – ny og urgammel
– overalt! Og vietnameserne har åpnet landet sitt og tar gjestfritt og
smilende imot! Fra Ho Chi Minh-byen (Saigon), til Mekongdeltaet
og til de kilometerlange sandstrendene ved Phan Thiet kan du
oppleve Den oppadstigende Dragens Land!
Bli med på en eksotisk tur, som inneholder alt fra flotte opplevelser
til bading og soling!
Les mer på side 2 – 4

TURFAKTA
Avreise: 17. mars 2019 • Varighet: 14 dager
Avreise fra: Orkanger, Melhus, Trondheim, Værnes og Oslo Lufthavn
Turprisen inkluderer: Busstransport til Værnes t/r, flyreiser Trondheim
– Oslo – Dubai - Hong Kong med SAS og Emirates (nattflyvning), Hong
Kong – Ho Chi Minh med Vietnam Airlines, Ho Chi Minh – Dubai – Oslo
– Trondheim med Emirates og SAS (nattflyvning), alle busstransfer
flyplass-hotell t/r og øvrig busstransport i flg. program, 3 overnattinger
på Metropark Hotel Kowloon i Hong Kong, 4 overnattinger på Palace
Hotel Saigon i Ho Chi Minh City, 4 overnattinger på The Cliff Resort i
Phan Thiet, bysightseeing i Hong Kong og Kowloon, utflukt til Lantau,
bysightseeing i Ho Chi Minh City, utflukt til Cu Chi, utflukt til Mekongdeltaet, innganger og billetter, 13 frokoster, 7 lunsjer, 7 middager,
engelsktalende lokalguide på alle utflukter og reiseleder fra Orklareiser.
Pris pr. person: kr 26.700,Tillegg for enkeltrom: kr. 5.480,Vi tar forbehold om vesentlige endringer i valuta,
offentlige avgifter og flyskatter.
Valuta: Hong Kong Dollar (HKD) og Vietnamesiske Dong (VND)
Denne turen krever gyldig pass.
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HONG KONG OG VIETNAM – SIDE 2
REISERUTE
Dag 1 – 17. mars: Til Værnes – flyreise til Dubai og videre til Hong Kong
Busstransport til Trondheim Lufthavn Værnes på morgenen. Vi flyr med SAS
kl. 10:30 til Oslo kl. 11:15. Videre med Emirates kl. 14:10 til Dubai kl. 23:55
(lokal tid). Fra Dubai med Emirates kl. 03:15 til Hong Kong. Underveis får
vi servert et varmt og et kaldt måltid, og et variert utvalg drikke.
I Dubai får vi strekke litt på bena før vi flyr videre til Hong Kong.

Metropark Hotel Kowlon

Dag 2 – 18. mars: Hong Kong
Vi ankommer Hong Kong kl 14:30 (lokal tid) og blir møtt av vår engelsktalende
guide på flyplassen. Turen går med buss til Kowloon, den sentrale bydelen
som ligger på fastlandet skilt fra Hong Kong Island ved Victoria Harbour. Her
ligger Metropark Hotel Kowloon, et stort og populært hotell, med en sentral
beliggenhet. Takterrasse med utsikt over byen, eget konditori, Palmehaven
restaurant og en hyggelig bar gjør at dette er en flott base for oppholdet.
Det blir felles middag i kveld.
Dag 3 – 19. mars: Hong Kong og Kowloon
Etter en god frokost skal vi ut å se oss omkring. Med engelsktalende guide og
buss skal vi forsøke å få et overblikk av en by som har lært seg å leve på et
begrenset areal og derfor har vokst i høyden. Vi ser Wong Tai Sin-tempelet,
et Taoist-tempel, som tiltrekker seg turister og troende fra hele verden.
Vi skal også besøke Nan Lian, et klassisk kinesisk hageanlegg før vi besøker
Hong Kong Historiske Museum. Klokketårnet som sto ved den gamle jernbanestasjonen i Kowloon er et landemerke vi må se før vi finner et utsiktspunkt
mot Repulse Bay, havbukten sør for Hong Kong som var sjørøverhavn til rundt
1850.

Wong Tai Sin

Nan Lian

552 meter over havet ligger Victoria Peak, det høyeste punktet på Hong Kong
øya. Hit går det en kabelbane som er meget populær. Etter en innholdsrik dag,
spiser vi felles middag.

© Daniel Case

Dag 4 – 20. mars: Fri i Hong Kong
I dag er det kun frokost som står på programmet.
Resten av dagen er til fri disposisjon.
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HONG KONG OG VIETNAM – SIDE 3

Den store Budda, Lantau

Dag 5 – 21. mars: Lantau – og videre til Vietnam
Med frokost og utsjekk unnagjort samles vi i bussen og reiser til Lantau, den
største øya i Hong Kong, ved munningen av Perle-elva. Her skal vi se «Den
store Budda» – en enorm bronsestatue – 34 meter høy, som ligger ved Po Lin
klosteret. I dag skal vi også oppleve et luftig eventyr, i det vi tar gondolbanen
ned fra Ngong Ping til Tung Chung. Turen tar oss 5,7 km gjennom luften med
fantastisk utsikt!
I løpet av formiddagen får vi også plass til en lunsj, og på ettermiddagen tar
vi oss til flyplassen. Her skal vi gå ombord i Vietnam Airlines rute med avgang
kl. 15:20 til Ho Chi Minh City kl. 17:00. Byen er en fargerik, moderne og
svært så livlig havneby med flust av spor fra den franske kolonitiden.
Vi møter vår engelsktalende guide og bussturen inn til Palace Hotel Saigon
tar ca. 30 minutter. Hotellet ligger sentralt til, har basseng på takterrassen,
eget SPA, flere restauranter og barer. Vi spiser felles middag etter ankomst.
Dag 6 – 22. mars: Ho Chi Minh-byen (Saigon)
Etter frokost møter vi vår engelsktalende lokalguide som skal ta oss med
rundt i Vietnam´s største by. Lokalt heter byen fremdeles Saigon. Vi skal rusle
langs Dong Khoi som har vært byens fremste promenadegate helt siden den
franske kolonitiden.
Vi skal også se det tidligere presidentpalasset for den gamle republikken
Sør-Vietnam som i dag er et museum og kalles «Gjenforeningspalasset».
Fra bussen vil vi se Rådhuset og en av de mest betydelige byggverk i byen,
den katolske Notre-Dame-katedralen. Vi spiser felles lunsj og skal også
besøke Ben Thanh-markedet, ett av Saigons varemerker.
Felles middag også i kveld.

Ben Thanh-markedet

Dag 7 – 23. mars: Utflukt til Co Chi tunnelene
Etter frokost blir vi med vår engelsktalende guide på en to timers lang tur
nord for Ho Chi Minh-byen. Her ligger tunnelene i Cu Chi. Tunnelene ble
bygget av FNL under Vietnamkrigen, og hovedsakelig benyttet som gjemmesteder og hemmelige passasjer under kamper, samt til å frambringe våpen
og andre forsyninger. Tunnelene ble benyttet som baser for angrepet på byen
under Têt-offensiven i 1968 ved slaget om Saigon. Noen av tunnelene er
senere gjort bredere for dagens turister. Vi skal besøke tunnelene som ble
så mye omtalt i media under Vietnam-krigen og selv se hvordan krigen kunne
artet seg og kunne holde på så lenge. Vi spiser lunsj i løpet av utflukten.
Middag på egen hånd i kveld.
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Notre Dame katedralen

HONG KONG OG VIETNAM – SIDE 4
Dag 8 – 24. mars: Utflukt til Mekong
I dag går turen sørøstover til det mektige Mekong-deltaet. Mekong – alle
elvers mor - er verdens tolvte lengste elv, og kommer fra Tibet.
Vi skal besøke et rismarked og Cai Be´s fargerike flytende marked, dit bøndene
kommer inn med båtene sine for å selge grønnsaker. Tett i tett ligger båtene
fra tidlig morgen. Det de selger heiser de opp i masten, slik at kundene tydelig
ser hvor de får kjøpt søtpoteter og hvor de får vannspinat.
Senere skal vi krysse Mekong elven og ta oss ut på fruktøya Tan Phong. Øya
er en av de vakreste og mest fascinerende stedene i hele Mekong-deltaet!
Vi spiser felles lunsj og middag i dag.
Dag 9 – 25. mars: Cliff Resort og Mui Ne
I dag skal vi oppleve nye landskap. En 4 timer lang busstur tar oss ut til kysten
av Sør-Kinahavet. Underveis spiser vi lunsj. Ved stranden i Mui Ne ligger
idylliske Cliff Resort, et flott anlegg i middelhavsstil. Her er «evighetsbasseng»
og SPA, flotte rom og spennende restauranter, og utenfor ligger den
fantastiske sandstranden.
Mui Ne er en rolig turistby i utkanten av Phan Thiet, og består av en lang bukt
med både sandstrand og klipper, og en hovedgate med restauranter, noen
butikker og hotell. Mui Ne glir umerkelig over i tettstedet Ham Tien, som er
en fortsettelse av den ca. 10 km lange bukten. Felles middag i kveld.

Dag 13-14, 29.- 30. mars: Hjemtur
Vi blir hentet av buss og engelsktalende guide etter frokost, og tar turen
tilbake til Ho Chi Minh-byen. Vi spiser felles lunsj og får noen timer på egen
hånd til litt shopping før vi samles til avskjedsmiddag. Etterpå går turen til
flyplassen. Her venter flyet fra Emirates med avgang kl.23:55. Flyturen går
også denne gang via Dubai, der vi får et opphold på 4 ½ time. Nå følger turen
til Oslo der vi lander kl.12:00. SAS tar oss videre til Trondheim der vi er ventet
å lande kl.15:25. Orklareiser buss står klar til å kjøre siste etappe hjem.

Telefon 72 49 57 50
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Dag 10-12, 26.- 28. mars: Cliff Resort
Nå skal vi leve late dager på stranda, ved bassenget, i SPA, på tur til Mui Ne´s
berømte røde og hvite sanddyner, eller drive litt gatelangs, kort sagt kose oss.
Frokost serveres på hotellet; for øvrig er lunsj og middag på egen hånd under
oppholdet.

