Bijlage Vietnam Compleet
Deze reis wordt door Kras en TUI gezamenlijk uitgevoerd.
Fietstochten door charmante stadjes en het groene boerenland. Boottochten over rivieren en door
schitterende natuurgebieden als de Mekongdelta, de Halong Bay en het Phong Nha Ke-Bang National Park.
Maar we duiken ook in het beruchte verleden van Vietnam, met een bezoek aan de Vinh Moc tunnels. Dit
schuiladres van de lokale bevolking tijdens de Vietnamoorlog is indrukwekkend. Aan het einde volgt een
absoluut hoogtepunt. Twee dagen lang gaan we genieten van de schitterende omgeving van het noordelijk
gelegen Sapa: bergen, rijstvelden en kleurrijke bevolking. Adembenemend!
BIJKOMENDE KOSTEN
Entreegelden
Independence Palace
War Remnants Museum
Hoi An entreeticket alg.
Bach Ma National Park - entree
Bach Ma National Park admission
Imperial Citadel and Museum
Minh Mang mausoleum
Vinh Moc tunnel
Hien Luong brug
Phong Nha grot met boot
Tam Coc boat (2 pers. Per boot)
Tuan Chau pier
Halong bay + Sung Sot grot
Ethnology Museum
Temple of Literature
Ma Tra
Lao Chai - Ta Van

VND 40.000
VND 40.000
VND 120.000
VND 60.000
VND 40.000
VND 200.000
VND 150.000
VND 50.000
VND 50.000
VND 215.000
VND 195.000
VND 40.000
VND 250.000
VND 40.000
VND 30.000
VND 40.000
VND 75.000

Totaal ca. VND 1.635.000 (ca. € 65) per persoon (onder voorbehoud van prijsverschillen en koerswijzigingen).
Optionele excursies
Bij deze reis worden de volgende optionele excursies aangeboden (ter plaatse te boeken en te betalen):
- welkomstdiner Ho Chi Minh City, ca. USD 18 (ca. € 17) per persoon
- excursie My Son, Cham Museum in Danang en Marmeren Bergen, ca. USD 36 (ca. € 33) per persoon, inclusief lunch
- avondprogramma Hanoi met waterpoppenshow ca. USD 23 (ca. € 21) per persoon, inclusief diner
Optionele maaltijden
Je kunt ter plaatse enkele optionele diners (omgerekend ca. € 15 per persoon per diner) en lunches (omgerekend
ca. € 8 per persoon per lunch) boeken. Je reisleider informeert je hierover.
Fooien
Tijdens deze reis zijn er heel veel mensen die voor je klaar staan; denk aan bijvoorbeeld chauffeurs, bijrijders, lokale
gidsen, bootpersoneel en hotelpersoneel. Het is voor deze reis gebruikelijk dat alle reizigers aan het begin van de
reis een fooienpot vullen (ca. € 5 per persoon per dag, afhankelijk van de groepsgrootte). Heel handig, want zo hoef
je zélf niet overal kleine fooien achter te laten, dit regelt de reisleider voor de hele groep. De fooi voor de reisleider
wordt overigens niet uit deze fooienpot gehaald; als je tevreden over hem of haar bent, kun je naar eigen inzicht
een fooi geven. Alvast hartelijk bedankt.
We raden je aan om deze bedragen ter plaatse contant in EURO’S, Amerikaanse Dollars of de lokale
munteenheid te betalen. Verouderde of beschadigde biljetten worden buiten Europa doorgaans niet
geaccepteerd.

De in het programma genoemde excursies zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Indien de tijd het toelaat kunnen er
andere of extra bezienswaardigheden bezocht worden, waarvan de eventuele entreegelden in deze bijlage niet
genoemd zijn. Alle genoemde prijzen zijn per persoon en onder voorbehoud van wijzigingen.
BINNENLANDSE VLUCHT
Voor de binnenlandse vlucht wordt centraal ingecheckt; je ontvangt je instapkaart van de reisleider. De vlucht
wordt uitgevoerd door Vietnam Airlines of VietJet Air. De bagagevrijdom voor binnenlandse vluchten is max. 20 kg
ruimbagage en max. 7 kg handbagage per persoon. De kosten voor extra kilo’s bagage is ca. 80.000 Vietnamese
Dong (ca. € 3 per kilo).
KLEDING
Doorgaans zul je zomerkleding dragen; katoen is het prettigst. In de koele wintermaanden heb je in Hanoi en
Halong Bay waarschijnlijk behoefte aan een jas. Vergeet ook je zwemkleding en een regenjas niet. In alle hotels kun
je je kleding laten wassen. Het is aan te raden in het openbaar enigszins 'conservatieve' kleding te dragen. Zoals
gebruikelijk is voor een bezoek aan een pagode of een kerk een lange broek of lange rok vereist. Ingelopen, lichte,
stevige wandelschoenen met een goed profiel voor overdag, een paar gemakkelijk zittende schoenen voor 's
avonds en badslippers voor op de hotelkamer vormen het meest geschikte schoeisel.
MOBILITEIT
Een rondreis betekent veel zien, veel doen en veel reizen. Een normale basisconditie en een goede mobiliteit zijn
dan ook noodzakelijk; je kunt goed en lang lopen (je gaat veel te voet op pad en de touringcar kan de groep ook
niet altijd in het centrum afzetten en ophalen), hebt geen moeite met traplopen en je kunt zelfstandig of met een
beetje hulp van een reisgenoot (binnen dezelfde boeking) in en uit vliegtuig, bus, trein, boot e.d. stappen. Ben je
minder mobiel, dan kan deze rondreis als zwaar ervaren worden en zul je misschien sommige excursies aan je
voorbij moeten laten gaan, zonder restitutie op de reissom. Onze rondreizen zijn niet geschikt voor rolstoel- en
rollatorgebruikers. Twijfel je of deze reis wel de juiste keuze is vanwege je mobiliteit of wil je jouw situatie
toelichten, neem dan gerust contact met ons op.
TOT SLOT
Het slagen van een reis is niet alleen afhankelijk van wat je ziet en doet. Ook de sfeer binnen je reisgezelschap is
belangrijk en iedereen draagt hier zijn steentje aan bij. Houd rekening met elkaar, houd je aan alle afspraken qua
verzameltijd en -plaats en claim geen vast plekje in de bus. Kortom: maak er samen een fijne reis van!
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