


De Reis:
Dag 1+2

Onze gezellige groep verzamelde zich op Schiphol voor de vlucht met China Southern Airlines richting Vietnam.

China Southern heeft een moderne vloot, maar er wordt slecht Engels aan boord gesproken. Op het 
intercontinentale deel was er één Nederlandse stewardess aan boord, de rest van de bemanning was chagrijnig
en had er overduidelijk geen zin in! De service was minimaal en dus geen enorme aanrader. De overstap op 
Guangzhou verliep vlotjes. Helaas op de luchthaven geen werkende wifi, maar dat was voor 2,5 uur geen groot
probleem.

Op de vlucht van Guangzhou naar Hanoi hadden we wel een vriendelijke crew en ondanks de korte vlucht 
kregen we hier nog een maaltijd en een drankje aangeboden.

Na aankomst in Hanoi werden we opgewacht door onze vrolijke gids Than die meteen enthousiast begon te 
vertellen. We werden hartelijk welkomgeheten in Adamas Hotel (midden in het oude centrum van Hanoi, een 
echt stadshotel met prima kamers en keiharde bedden waar we verrassend lekker op hebben geslapen), 
waarna we even tijd hadden voor onszelf om 's avonds opgehaald te worden voor een korte wandeling, een 
Vietnamees kopje koffie of thee in een café en ons welkomstdiner. 

Hier waren de vertegenwoordigers van AsiaLink Holidays aanwezig, die de tafels prachtig hadden versierd en 
ons welkom heetten met de welbekende Vietnamese hoedjes. We maakten kennis met onze eerste 
overheerlijke Vietnamese maaltijd, vooral de springrolls hadden gretig aftrek!
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Voor de verjaardag van Sandra J. werd er nog een prachtige taart (inclusief kaarsje) geserveerd, dus met onze 
buikjes rond liepen we terug naar het hotel.

Om in de mega drukke straten van Hanoi over te steken was ons verteld om vooral niet om je heen te kijken, 
recht over te steken, hand omhoog te houden, rustig te lopen, niet te twijfelen en vooral niet te stoppen.... Het
verkeer zou zich alleen dan aan je aanpassen. Op de heenweg was dat nog wat lastig, maar op de terugweg 
bleken we dat al goed onder de knie te hebben. Dit kan ook aan de heerlijke HanOi biertjes gelegen hebben.

Na nog een borrel in de Irish Pub naast ons hotel kwam er een eind aan onze eerste dag met een nu al bere 
gezellige groep dames.
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Dag 3
Goodmorning Vietnam!

Vandaag zijn we vroeg opgestaan voor een ochtendwandeling door Hanoi.
We lopen langs een park waar veel Vietnamezen aan ochtendgymnastiek doen of een andere sport bedrijven. 
Onderweg komen we veel vrouwen tegen die hun producten te koop aanbieden.

Via de watertoren lopen richting de markt waar je bloemen, kruiden, groente en
fruit in alle kleuren en geuren ziet liggen. 

De stad begint te ontwaken en het is een drukte van jewelste. Allemaal scooters en auto’s die door elkaar heen 
rijden en wil je zelf oversteken; met je hand in de lucht gaat het allemaal goed.

Na ons ontbijt gaan we met de bus naar het mausoleum en het presidentiele paleis van Ho Chi Minhte gaan. 
Een man die erg belangrijk voor Vietnam is geweest. Ho Chi Minh ligt in het mausoleum opgebaard en wordt 
daar dagelijks door vele mensen geëerd.
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Van het Paleis rijden we door naar Ngoc Son Tempel. Gelegen op een eilandje in het Hoan Kiem meer midden 
in de stad. Ook wel de tempel van de Jade berg genoemd.
Een heerlijk en vredige plek.

Onze wandeling gaat vervolgens door Old Quarter van Hanoi met zijn 36 bekende straatjes waar we ook 
hebben geluncht met uiteraard springrolls.

Aan het einde van de middag werden we opgehaald door 12 lieftallige dames die ons op een scooter door de 
stad rond reden. De scooter/brommer is het vervoersmiddel van Vietnam en het verkeer in Hanoi is ontzettend 
druk met niet echt verkeersregels. 
Op deze manier zie je heel veel meer van de stad. We reden over de Long Bien bridge ontworpen door Eiffel 
naar the West Lake Hanoi waar we onder het genot van verse kokoswater naar de skyline konden kijken. 
Daarna reden we door smalle straatjes en over de rondwegen. Zagen een prachtige zonsondergang om 
uiteindelijk bij locals thuis te eten. Hier werden we zeer gastvrij ontvangen en hebben heerlijk gegeten. 
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Na het diner gaan we naar het treinstation waar we met de nachttrein naar Lao Cai/ Sapa vertrekken.
De trein is een beleving op zich en absoluut aan te raden.

Dag 4:

Vanochtend vroeg zijn we aangekomen op het station van Lao Cai. Vanuit Hanoi reis je in ongeveer 10 uur naar
dit station. De nachttrein bestaat uit cabines voor maximaal vier personen. Deze zijn ingericht met bedden, een 
klein tafeltje en airconditioning. Omdat je ’s nachts reist kom je de volgende ochtend (redelijk) uitgerust aan. 

Van station Lao Cai is het ongeveer een uurtje met de bus naar Sapa. Wij verbleven in het prachtige 5 sterren 
Silkpath Grand Resort & Spa hotel. Het hotel ligt iets buiten het centrum maar midden in de natuur. Overigens 
gaat er een shuttle bus vanuit het hotel op gezette tijden naar het centrum v.v. Bovendien kost een ritje met de
taxi naar het hotel nog geen 2 euro. 

Nadat we wat zijn opgefrist en hebben genoten van een heerlijk ontbijt gaan we op pad voor een wandeling 
door het dal waar etnische minderheden, de Hmong & Dzao, zich hebben gevestigd. Ze zijn in Sapa heel erg 
bezig met het opknappen van de wegen en de stad waardoor er veel wegen in slechte staat verkeren. 
Zo begon onze wandeling dan ook erg modderachtig mede doordat het die dag veel regende. Maar dat maakte 
de omgeving juist alleen maar mooier. Tussen de rijstvelden door met de prachtigste kleuren groen waan je je 
in hele een andere wereld. 
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Als optionele excursie kunnen we met de kabelbaan omhoog naar de Indochina Rooftop op de Fanxifang 
Mountain. We besluiten met zijn allen dat we dit niet mogen missen. Het ticket kost 40 dollar maar dan heb je 
ook een fenomenaal uitzicht vanuit de cabine over de vallei. Het duurt ongeveer 20 minuutjes voordat je boven
bent. Bij aankomst boven is het echter bewolkt zodat we niet kunnen genieten van het vergezicht helaas. Het is
ook best koud in vergelijking met beneden. Je kunt nog een paar trappen omhoog zodat je het hoogste punt 
van 3143 meter bereikt. 

Moe maar voldaan zijn we rond vier uur weer beneden. We gaan nog een drankje doen in een lokaal cafe in 
Sapa met uitzicht op de rijstvelden en de ondergaande zon. Wat een heerlijke dag was dit. 

Dag 5

Vandaag een lange reisdag op het programma vanuit Sapa terug naar Hanoi per minivan. 

Na een heerlijk ontbijt vertrokken vanuit ons prachtige hotel voor een 3 uur durende rit door de bergen om een
bezoek aan een lokale markt te brengen. De route er naartoe was adembenemend. Wat we op de heenreis 
naar Sapa niet hebben kunnen zien door de dikke mist en regen werd nu goedgemaakt. Prachtige terrassen 
van rijstvelden die schitterden in de zon. 

Pagina 7 van 14



Onze gids Than vertelt ondertussen heel verhelderend over de recente geschiedenis van Vietnam. De oorlogen 
met Frankrijk, VS en China. Met name de oorlog tegen Amerika geeft een heel andere kijk op wat er is 
gebeurd. Vietnamezen zijn een trots volk dat prima haar eigen boontjes kan doppen, dat werd wel duidelijk. 
Mooi om te horen. Inmiddels zijn we aangekomen op de lokale markt.
Hier komen verschillende stammen elke zaterdag samen om inkopen te doen en de sociale contacten te 
onderhouden. Ook is dit dé locatie om een evt huwelijkspartner te ontmoeten!
Alles is hier te koop: tassen en kettingen, etenswaar en keukenartikelen, buffels en kippen.... de Action is er 
niets bij. Iedereen lacht je vriendelijk toe en foto’s maken is geen probleem. Dat was de lange rit over niet al te
beste wegen zeker waard.

De volgende stop is weer Hanoi, al moeten we daarvoor wel 5,5 uur in de bus. Onderweg weer de prachtige 
landschappen en na een tijdje rijden we een lange tolweg op. Beter dan de bergwegen maar zeker geen 
Nederland. En de verkeersregels zijn vrij ondoorgrondelijk, een auto huren zou hier geen optie zijn!
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Rond 20.00 zijn we in Hanoi. Nog mooi op tijd om de wekelijkse avondmarkt rond het meer bij te wonen. 
Er heen met de taxi voor 23.000 dong ( ca €1,-). 
Vooral veel mensen op straat die muziek spelen, eten, samen dansen en karaoke zingen. Groepen jongeren 
houden met de voet een soort shuttle hoog, prachtig om te zien!

In de Hang Dao straat is een markt met een lengte van 1.5km. Hier vindt je heel veel kraampjes waar ze echt 
van alles verkopen. Afdingen wordt een echte sport.

Dag 6

Na het ontbijt vertrekken we van Hanoi naar Pu Luong. We rijden door het nieuwe gedeelte van Hanoi. De gids 
laat ons weten dat de Skytrain bijna klaar is, mooi om zo in de toekomst ook op deze manier deze bijzondere 
stad te gaan verkennen.
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De weg naar Pu Luong is een schitterende route langs valleien en rijstterrassen. 

We hebben een “cooling down” stop gemaakt bij de watervallen, even een mooi fotomoment en fijn om op te 
frissen. 

De lunch nabij de waterval was heerlijk, met verse vis en voor de liefhebbers slakken.  
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De reis duurde, met stops ca. 5 uur.

De accommodaties voor vannacht waren prachtige bungalows, middenin de natuur. Hier is het echt tot rust 
komen en genieten van al het natuurschoon dat je om je heen ziet. Het Vietnamese diner was ook genieten, 
puur, gevarieerd en smaakvol.

Dag 7

Deze dag een actieve dag gehad.

Als eerste hebben we bamboevlot gevaren op de Chay rivier. Over water geeft een ander beeld van de 
omgeving dan via de weg. Het was erg leuk om mee te maken.
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Net na de middag zijn we aangekomen in Ninh Bình. Eerst even een lunch stop om aansluitend met een 
roeiboot door de omgeving te varen. Waarbij er met de benen werd geroeid ipv met de armen. 
Wat een geweldige natuur.

Hierna konden we inchecken in ons hotel. De helft van de groep heeft genoten van een massage terwijl de 
andere helft ondanks de hitte toch de fietstour heeft gedaan.
Wat een leuke fietstocht was het. Door het dorp en langs rijstvelden terwijl ze bezig waren met de oogst. 
Wat was dat leuk om zo van dichtbij te zien.
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Dag 8 en 9 

Ons laatste traject van de Vietnam studiereis.

Onderweg van Ninh Binh naar onze volgende stop hebben we les gehad van onze gids Than in het Vietnamees 
alfabet. Wat hebben we gelachen en hoe grappig kan deze man vertellen. 
Maar met regelmaat heeft hij ook verteld over de geschiedenis van Vietnam met de nodige oorlogen en hoe 
sterk ze daarvan zijn geworden. 
Than was/is oprecht een geweldige gids.

Rond 12:00u kwamen we aan in de haven van Halong Bay om aan boord te gaan van Peony Cruise. 
Een kleinschalige cruiseboot met hutten met bad en privé balkon. 
Wat een luxe om op deze manier de laatste dagen ovan deze studiereis af te sluiten.

Na de ontvangst en de lunch hebben we allemaal gekayakt.

Weer terug op de boot kun je ook genieten van een massage of lekker op het dek liggen.

Dan krijg je onvermijdelijk het afscheidsdiner. 
Wat heeft Asialink hier veel werk van gemaakt. 
Dit was onbeschrijfelijk zo mooi. Met allemaal lampjes hadden ze een “rode” loper gecreëerd.
De tafels waren versierd met bloemstukken en iedereen werd in Koninklijke kleding gehesen voor de 
groepsfoto.
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Tijdens de cruise zijn er nog activiteiten waar je aan deel kunt nemen. Zoals: Thai Chi om 06:00u en een 
bezoek aan een grot om 08:00u. 
Om 10:00u is er een brunch waarna we terugvaren naar de haven. 
Met de bus direct door naar de luchthaven omdat nu de reis er echt opzit.

Van Asialink waren 4 mensen aanwezig om ons uit te zwaaien en om afscheid van ons te nemen. 
Wat hebben we met Asialink een top DMC voor Vietnam. Service is echt hun drijfveer. Niets is teveel. Niet 
alleen voor ons als reisagent tijdens deze reis, maar ook tijdens de reis van jouw klanten.

Op de luchthaven van Guanghzou hadden we een overstap van 5u en 40min. We hebben voor een bedrag van 
omgerekend €39,- p/p de lounge ter plaatse geboekt. 
Dit is echt een aanrader. Je kunt genieten van een buffet, drankjes en zo nodig douchen. Hierdoor ga je 
relaxed terugvliegen naar Nederland.

We hebben een super studiereis gehad door het Noorden van Vietnam.

Met dank aan:
Asialink: tourleader Hong; voor het mogelijk maken van deze geweldige reis. 

En Than; onze gids voor je verhalen en je humor. 

Wat hebben we genoten en vooral veel gelachen.
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