
14-daagse rondreis in Noord-Vietnam 
 
Beste reiziger, 
 
Jullie weten dat de reizen die ik aanbied staan voor een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding.  
Waar mogelijk probeer ik de platgetreden paden te verlaten voor een meer authentieke ervaring.  
Ik organiseer enkel reizen naar bestemmingen die ik goed ken en die ik persoonlijk bezocht heb. 
 
Na Marokko, de Filippijnen, Namibië, Madagascar, Bali, Palau en Tanzania kan ik nu ook een 
prachtige rondreis in Noord-Vietnam aanbieden. 
 

Waarom kiezen voor Vietnam? 
-zeer veel kwaliteit voor een redelijk budget  
-reizen in een veilig land  
-uitstekende samenwerking met een gerenommeerde partner ter plaatse 
-heel lekker eten (de Vietnamese keuken behoort tot de beste in Azië) 
-veel afwisseling:  

->prachtige rijstvelden en diverse etnische bevolkingsgroepen op de bergachtige grens met 
China 
->de gezellige metropool Hanoi 
->2-daagse cruise in de Lan Ha Bay (1 van de mooiste baaien ter wereld die zeker even mooi 
is als de Halong Bay) met overnachting op een traditionele junk 
->verblijf in een luxe resort aan het zandstrand van het zeer mooie eiland Cat Ba 
->verblijf in de originele bungalows van het Nguyen Shack Homestay met excursies naar de 
belangrijkse bezienswaardigheden in de prachtige streek van Ninh Binh 

-prima vervoer (gezellige nachttrein met privé slaapcabine, traditionele junk met privé kajuit, 
transfers met minibus of privé wagen)  
-relatief kleine afstanden zodat alle hoogtepunten tijdens een 10-daagse reis bezocht kunnen 
worden 
 
  



Waarom kiezen voor Worldventures? 
-programma's worden op maat gemaakt en naar uw wensen aangepast  
-uitstekende prijs-kwaliteit verhouding  
-prima, zorgvuldig uitgekozen accommodatie 
-alle excursies en accomodaties werden vooraf persoonlijk getest 
-off the beaten track:  

->in plaats van een cruise in de hypertoeristische en overgecommercialiseerde Halong Bay 
kiezen wij voor een cruise in de minder druk bezochte maar even mooie Lan Ha bay  
->in plaats van een boottocht bij Tam Coc of Trang An opteren wij voor een tocht in het 
minder toeristische Van Long Wetreserve en een bezoek (met boot) aan de Galaxy Grotto 

 
Hieronder vinden jullie een voorbeeldprogramma dat naargelang jullie wensen kan aangepast 
worden: 

->het is mogelijk om in de omgeving van Sapa een 2-daagse trekking te  maken met 
overnachting bij de lokale bevolking (basic en proper logement met warm water, eenvoudige 
(maar lekkere) maaltijden en slapen in een afgesloten ruimte met matrassen op de houten 
vloer)  
->de Halong Bay is heel mooi, maar ik vond het te gedirigeerd en te toeristisch. Indien 
gewenst kan de Halong Bay toch toegevoegd worden aan het programma 
->de boottochten bij Tam Coc en Trang An zijn prachtig en zeer bekend maar zeer toeristisch. 
Ze werden niet opgenomen in het programma, maar kunnen makkelijk toegevoegd worden 
vermits ze vlakbij onze accomodatie in Ninh Binh gelegen zijn  
->voor wie houdt van het regenwoud kan een excursie naar het Cuc Phuong National Park 
georganiseerd worden waar we een mooie wandeling kunnen maken en waar we een bezoek 
brengen aan het Endagered Primate Rescue Center  
->voor wie het liever rustiger aandoet, kan een aangepast programma uitgewerkt worden 
 

 
  



PROGRAMMA: 
Day 1: Hanoi Arrival (-,-,D): 
Arrival at the airport of Hanoi 
Welcome and transfer to Medallion Hotel (www.medallionhanoi.com) 
Tricycle tour in the Old Quarter  
Dinner and traditional water puppet show 
Night in Medallion Hotel 
 

      
 
Day 2: Highlights of Hanoi – Nighttrain Hanoi to Lao Cai (B,L,-): 
City Tour in Hanoi 

->visit to Ho Chi Minh Complex (mausoleum, museum and One Pilar Pagoda) 
->visit to the Temple of Literature 
->museum of Ethnology 
->Westlake (Tran Quoc Temple & Quan Thanh Temple) 
->Restored Sword Lake (Ngoc Son Temple) 
->Old Quarter (shops, galleries) 

Night train (Fanxipan Express) to Sapa (private cabine) 
 

       
  
  

http://www.medallionhanoi.com/


Day 3: Full Day Hiking – Topas Ecolodge (B,L,-): 
Transfer to Sapa (1 hour driving) 
Breakfast in rooftop restaurant  
Full day walking excursion (grade: easy / 5 hours of walking / 1 hour of lunch) 
                ->spectacular scenery of Huong Moa Valley (rice fields, mountains, rivers…) 
                ->visit and lunch in Y Linh Ho village 

->visit to a local house in Lao Chai village with Black H’Mong minority 
Transfer to Topas Ecolodge   
Night in Double Deluxe Bungalow in Topas Ecolodge (www.topasecolodge.com) 
 

        
 
Day 4: Deeper into the valley – Nighttrain Lao Cai to Hanoi (B,L-): 
Full day bicycle tour or walking tour or visit to a local market: beautiful nature / impressive rice fields 
/ different minorities. 
Transfer to Lao Cai (1 hour driving) 
Nighttrain (Fanxipan Express) to Hanoi (private luxury cabine) 
 

       
  
  

http://www.topasecolodge.com/


Day 5: Hanoi – Haiphong – Cat Ba Island (-,-,-,) 
Early arrival in Hanoi 
Transfer to Haiphong (2,5 hours driving) 
Speedboat to Cat Ba and transfer to Cat Ba Beach Resort (1 hour boat transfer) 
Optional activity: Cannon Fort visit 
Night in Beach Front Bungalow in Cat Ba Beach Resort (www.Catbabeachresort.com) 
 

        
  
Day 6: Free at leisure – national park of Cat Ba (B,-,-) 
Breakfast  
Day free at Leisure 
Optional activity: visit to national park of Cat Ba 
Night in Beach Front Bungalow in Cat Ba Beach Resort 
 

       
  
  

http://www.catbabeachresort.com/


Day 7: Junk – kajak – cave discovery – night on a traditional sailing junk (B,L,D) 
Day 1 of cruise on a traditional Vietnamese Sailing Junk in Lan Ha Bay 
Visit of floating fisherman’s village 
Kayak into the Tree Tunnel Lagoon 
Kayaking or visiting Viet Ha village 
Night aboard on a traditional sailing junk near the Three Peaches Island (crystal waters and natural 
beaches) 
 

        
  
Day 8: Cruising Lan Ha Bay – Viet Hai National park & village (B,L,-) 
Day 2 of cruise on a traditional Vietnamese Sailing Junk in Lan Ha Bay 
Visit to the surroundings and the beautiful village of Viet Hai (biking to the village is possible) 
Kayaking to beaches, temples, floating farms and lagoons  
Transfer from Ben Beo pier to Cat Ba Beach Resort 
Night in Beach Front Bungalow in Cat Ba Beach Resort 
 

      
 
  



Day 9: Haiphong City – Ninh Binh (B,L,D) 
Speedboat to Haiphong City (1 hour boat transfer) 
Transfer to Ninh Binh (4 hours driving) 
Visit to Mua Cave 
Optional: climbing 500 stairs to enjoy the incredible view of the Tam Coc River and the limestone 
mountains  
Night in bungalow in Nguyen Shack Homestay (www.nguyenshackhomestay.com/ninhbinh) 
 

      
 
Day 10: Galaxy Grotto – Hoa Lu – Van Long nature reserve (B,L,-) 
Transfer to Galaxy Grotto (45 min. driving) 
Galaxy Grotto: enjoy the landscape (rice paddies, mountains, rivers) of the Vietnamese countrysite 
on board of a rowing boat and visit the magnificent Galaxy Grotto and Buddha Cave  
Transfer to Hoa Lu  
Visit to Hao Lu (ancient capital of Vietnam) 
Night in bungalow in Nguyen Shack Homestay 
 

       
 
  

http://www.nguyenshackhomestay.com/ninhbinh


Day 11: Tam Coc area – Van Long Nature Reserve (B,L,-) 
Bycicle tour to enjoy the scenery of the Tam Coc area (Bich Dong Pagoda and Thai Vi temple) 
Transfer to Van Long Nature Reserve (45 min. driving) 
Private boat tour on the canals of the beautiful Van Long nature Reserve 
Night in bungalow in Nguyen Shack Homestay 
 

       
 
Day 12: 
Breakfast 
Transfer to the airport of Hanoi (2,5 hours driving) 

       
 
 
PRIJS OP BASIS VAN 2 PERSONEN 1.780 euro per persoon: 

Inbegrepen: 

-accomodatie zoals omschreven 

-alle transfers zoals omschreven 

-maaltijden zoals omschreven 

-activiteiten zoals omschreven  

 

Niet inbegrepen: 

-internationale vluchten 

-visum 

-fooien 

-annulatie- en reisbijstandsverzekeringen  

 

 


