Hanoi
De hoofdstad Hanoi is niet zoals andere wereldsteden. Het is een charmante stad
met meren, parken, pagoden en met bomen omzoomde lanen. Hanoi is een stad
met veel Franse invloeden, zo ziet u nog veel historische Franse gebouwen en
boetiekhotels in Hanoi. In de stad rijden duizenden brommers, fietsers en scooters.
De hele dag door tot in de avond.
• Wijk der gilden
In Hanoi ligt de wijk The Old Quarter. Dit is een van de levendige wijken van
Hanoi. In deze wijk ziet u overal uitgestelde koopwaren. In de smalle straatjes
kunt u alles vinden wat u zoekt. De straten van de wijk zijn genoemd naar de
handelsgilden die er zijn gevestigd. Zo is er bijvoorbeeld de Kleermaker- en
Schoenenstraat.
• Het Mausoleum van Ho Chi Minh
Op het plein Quang trong Ba Dinh in het centrum van Hanoi, vind u het
Mausoleum van Ho Chi Minh, dit is het graf van Ho Chi Minh. Op dit plein las
Ho Chi Minh in 1945 de onafhankelijksheidsverklaring van de Democratische
Republiek voor. Hij las daarbij passages uit de Amerikaanse
onafhankelijkheid waarbij hij het woord Engeland verving door Frankrijk.
Vrijwel onmiddelijk hierna verdreef Frankrijk Ho en zijn Viet Minh uit Hanoi. Ho
Chi Minh ligt opgebaard in het Mausoleum en u kunt hem in de ochtend
bezoeken.
Andere mooie bezienswaardigheden in Hanoi voor toeristen met Vietnam visum zijn:
• De Eenzuilige Pagode
• De Tempel van Literatuur
• De Rode Brug in het Hoan Kiemmeer
Sapa
Het bergstadje Sapa ligt in een vallei tussen de bergen. Uniek in de wereld en een
absolute must. De baai heeft maar liefst 3000 fraaie en fotogenieke eilandjes die
vaak bestaan uit mysterieuze rotsen en fantastische stranden.
De bergvolkeren in Sapa
In dit prachtige gebied ziet u verschillende bergvolken lopen, zoals de zwarte Thai,
de witte Thai, de Lao, de Muong, de Meo en de Hmong. U herkent de bergvolken
aan hun kleurrijke klederdracht.
Halong Bay
Een van de hoogtepunten van Vietnam is Halong Bay. De baai ten oosten van Hanoi
is bezaaid met ongeveer 3000 eilanden die loodrecht oprijzen uit het water. De
eilanden bestaan uit kalksteen en er groeien lage struiken op. Sommige eilanden zijn
bewoond. Door de eroderende werking van wind en regen zijn er veel grotten
ontstaan. Halong Bay staat op de erfgoedlijst van UNESCO.
Op een Jonk door Halong Bay
Het is een mooie ervaring om Halong Bay te doorkruisen op een traditionele Jonk,
hoewel deze vaak op de motor varen, worden toch regelmatig de zeilen gehesen. De
zeilen hebben de vorm van draken vleugels en dit herinnerd aan de legende dat de
baai is gecreeerd door een draak.
Ninh Binh

Ninh Binh en het omliggende landschap is prachtig. Er zijn veel
bezienswaardigheden rondom deze plaats, onder andere het Cuc Phuong National
Park:
Cuc Phuong National Park
Op 30 minuten rijden van Ninh Binh ligt National Park Cuc Phuong, dit is een
weelderig bergachtig regenwoud met meer dan 250 soorten vogels en 60 soorten
zoogdieren, onder andere tijgers, luipaarden en de unieke rood-buik eekhoorn.
Nha Trang
Nha Trang is de bekendste badplaats van Vietnam en met zijn 5 km. lange
zandstrand heeft het een van de beste stranden van Azie! Het kristalheldere water
nodigt u uit om te snorkelen of te duiken. Aan de boulevard van Nha Trang liggen
talrijke restaurants waar u prima kunt eten, vooral vis en garnalen. Het uitgaansleven
wordt ook steeds leuker. In de Nha Trang Lodge aan de boulevard is een discotheek
gevestigd voor als u echt eens een avondje uit uw dak wilt gaan. Een van de leukste
dingen die u vanuit Nha Trang kunt doen is per boor de voor de kust liggende
eilandjes bezoeken.

