CAMBODJA EN DE MEKONG DELTA
4 DAAGSE PRIVÉ-RONDREIS
Met een privé-chauffeur en Engels sprekende gids - incl. ontbijt
Phnom Penh - Chau Doc - Mekong Delta - Can Tho - Ho Chi Minh City
Dag 1
Een privé-chauffeur brengt u van uw hotel in Phnom Penh naar de
haven. Over de Mekong rivier maakt u de ca. 5 uur durende,
spectaculaire tocht met een speedboot naar Chau Doc in Vietnam.
Na aankomst wordt u afgehaald door een privé-chauffeur, die u
naar uw hotel brengt. U overnacht in naar keuze: de 3* Victoria
Nui Sam Lodge, het 3* Chau Pho Hotel of het 4* Victoria Hotel.
Dag 2
Na het ontbijt bezoekt u de Sam Mountain, die hoog boven de
rijstvelden uitsteekt. De berg staat bekend om haar vele pagodes en grottempels. U bezoekt de Lady
Chua Xu Pagoda, de Thoai Ngoc Hau tempel en de kleurrijke Tay An Pagoda, met meer dan
100 beelden. Hierna kunt u de klim maken langs de andere pagodes. Vanaf de bergtop geniet u van
een panoramisch uitzicht, dat zich uitstrekt tot aan de grens van Cambodja. Vervolgens reist u naar
de Mekong Delta. Dit gebied staat bekend om zijn vele rivieren, kanalen en vruchtbare gronden.
In de universiteitsstad Can Tho logeert u 1 nacht in het 3* Kim Tho Hotel of een luxueuzer hotel.
De restaurantjes aan de oever van de Hau Giang rivier serveren uitstekende lokale specialiteiten.
Tevens is het een aanrader om ’s avonds een kijkje te nemen op de bedrijvige nachtmarkt.
Dag 3
Vroeg in de morgen maakt u een boottocht langs de grote drijvende markt van Cai Rang. Het is een
kleurrijk tafereel hoe de eigenaren van diverse sampans en andere bootjes een onvoorstelbare
hoeveelheid groente, fruit en vis verhandelen. Als rond 09.00 uur de rust wederkeert, gaat u terug
naar de pier om uw reis te vervolgen naar de Nam Cong Bonsai Garden met haar bonsai bomen in
vormen van verschillende dieren. In een fietstaxi maakt u een
rit langs groene rijstvelden en groentegewassen. Ook ziet u
hoe rieten matten met de hand worden geweven. Vervolgens
maakt u een boottocht over de Ben Tre rivier en haar talrijke
smalle zijrivieren. In de gemoedelijke stad Ben Tre bevindt
zich het grootste aantal kokospalmen van Vietnam. U kunt
hier het verwerkingsproces van kokosnoten bekijken. Tevens
kunt u zien hoe bakstenen op traditionele wijze worden vervaardigd. Tenslotte reist u naar Ho Chi Minh City voor de
overnachting in het 3* Oscar Saigon Hotel of luxueuzer hotel.

Dag 4
U kunt uw verblijf in Ho Chi Minh City verlengen of een privé-rondreis maken door Vietnam.
(Zie het reisaanbod Vietnam.) Een verblijf in bijvoorbeeld een strandaccommodatie in Phan Tiet is
ook mogelijk. (Zie strandaccommodaties Vietnam.)

Reissom op aanvraag.
U kunt uw verblijf in elk hotel verlengen, of er voor kiezen in een ander hotel te verblijven.
Deze reismodule kan gecombineerd worden met een andere reismodule of strandverblijf.
De reismodules kunnen ook in omgekeerde volgorde worden gemaakt. Wij adviseren u graag over
de vele mogelijkheden.
Vraag vrijblijvend een offerte aan.

