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Dagprogramma 18 daagse rondreis Vietnam & Cambodja  
in samenwerking met FOX Verre Reizen 

5 t/m 22 november 2020 

 
Dag 1 Amsterdam – Hanoi, donderdag 5 november  

Vertrek rond het middaguur vanaf Schiphol met een korte tussenstop in Hong Kong naar Hanoi, 

de hoofdstad van Vietnam. 

 

Dag 2 Hanoi, vrijdag 6 november 

Aankomst in Hanoi en ontmoeting met onze Nederlands sprekende gids. Hanoi heeft meer dan 

600 pagodes en tempels en veel schilderachtige meren en parken. We maken een cyclotour door 

de stad. We hebben een welkomstdiner en een traditionele waterpoppenshow.  

 

Dag 3 Hanoi, zaterdag 7 november 

Tijdens een stadstour bezoeken we de hoogtepunten van Hanoi met onder andere het Ho Chi 

Minh Complex, de Tempel van de Literatuur, het museum voor Volkenkunde, de Ngoc Son Tempel 

en het Hoan Kiem meer. Hierna gaan we naar Hope box, een sociale onderneming in Vietnam die 

duurzame banen op lange termijn aanbiedt voor vrouwen van het platteland die zijn ontsnapt aan 

een gewelddadige thuissituatie. We lunchen hier in hun café en spreken met een Hope box 

vertegenwoordiger. 

 

Dag 4 Hanoi – Halong Bay, zondag 8 november 

We rijden naar het beroemde Halong Bay, waar we aan boord gaan van een traditioneel schip. 

We varen door de schitterende baai met uit zee oprijzende krijtrotsen, hebben een lunch met 

verse vis en de overnachting aan boord. 

 

Dag 5 Halong Bay – Hue, maandag 9 november 

We varen terug naar de haven en hebben een transfer naar het vliegveld van Hanoi. We vliegen 

vandaag naar de stad Hue, rijk aan historie en cultuur met indrukwekkende tombes en de 

beroemde citadel. We verblijven twee nachten in deze oude keizerlijke hoofdstad. 

 

Dag 6 Hue, dinsdag 10 november 

De stadstour voert ons naar de Verboden Stad met de keizerlijke paleizen, tempels en 

lotusvijvers uit de Nguyen dynastie. We bezoeken een pagode en gebruiken een vegetarische 

lunch, bereid door nonnen. Hierna kunnen we met hen spreken over hun leven in de pagode en 

het beoefenen van het boeddhisme. Vervolgens bezoeken we het mausoleum van Tu Duc met 

prachtige omliggende tuinen of het majestueuze Minh Mang mausoleum. We eindigen de dag met 

een boottocht over de Parfumrivier. 

 

Dag 7 Hue – Hoi An, woensdag 11 november 

Vandaag vertrekken we zuidwaarts naar de rivierstad Hoi An. De tocht brengt ons langs de 

kustlijn van de Zuid-Chinese zee, over de wolkenpas met een adembenemend uitzicht over zee 

en de moderne stad Danang. Onderweg maken we een stop bij het Cham museum in Danang met 

een collectie beelden uit de Cham periode.  

 

Dag 8 Hoi An, donderdag 12 november  

In het 17e eeuwse Hoi An vinden we smalle kronkelende straatjes langs de rivier, authentieke 

huisjes versierd met lantaarns, kleurrijke tempels en kleine (koffie)barretjes. We maken een 

korte stadswandeling door het centrum, langs oude theehuizen en kruidenwinkels, over de rode 

Japanse brug en zien afwisselend koopmanshuizen en kleermakerswinkels. Dit is de plek om 

kleding op maat te laten maken. Vervolgens maken we een korte fietstocht naar een boot voor 

een cruise door de provincie Quang Nam. We fietsen verder door de groene rijstvelden en 

traditionele dorpen met diverse stops. De zijden lantaarns van Hoi An zijn iconische en kleurrijke 

bezienswaardigheden. Tijdens een workshop maken we een eigen lantaarn. 

 

Dag 9 Hoi An, vrijdag 13 november 

We maken een dagtrip naar My Son, de voormalige hoofdstad van de oude Cham-beschaving. 

Twintig monumenten van de ruim 70 ruïnes zijn met hulp van UNESCO gerestaureerd. Er zijn 

enkele standbeelden zonder kop en prachtige reliëfs te zien.  
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Dag 10 Hoi An – Ho Chi Minh, zaterdag 14 november 

Na het ontbijt vliegen we van Danang naar Ho Chi Minh City, nog altijd bekend als Saigon. Ho Chi 

Minh City is een grote metropool met 12 miljoen inwoners, gelegen aan de rand van de Mekong 

Delta. Tussen alle drukte door heeft de stad een keur aan bezienswaardigheden. In de middag 

maken we een stadsrondrit langs de hoogtepunten van de stad, zoals de Notre Dame kathedraal 

en het postkantoor.  

 

Dag 11 Ho Chi Minh, zondag 15 november 

We vertrekken naar de Mekong Delta. Dit web aan riviertjes, kanalen, drijvende markten, 

rijstvelden en woningen zorgt voor een kleurrijk schouwspel. In de waterstad Cai Be stappen we 

van de bus over op de boot. We zien woningen op palen in het water staan, een drijvende markt 

en bootjes volgeladen met allerlei koopwaar schieten voorbij. We komen langs eilandjes en 

stoppen bij een familiebedrijfje dat mierzoete rijstkoekjes maakt. Landbouwgrond en plantages 

vormen hier het decor.  

 

Dag 12 Ho Chi Minh – Phnom Penh, maandag 16 november 

In de ochtend rijden we naar de Cu Chi tunnels, een gigantisch ondergronds tunnelnetwerk van 

de Vietcong. We krijgen een indruk van het ondergrondse leven tijdens de oorlog tussen Vietnam 

en de Verenigde Staten. We verlaten Vietnam en rijden naar Phnom Penh, de hoofdstad van 

Cambodja. Phnom Penh is een sfeervolle stad, met een indrukwekkend verleden.  

 

Dag 13 Phnom Penh, dinsdag 17 november 

Vandaag brengen we een bezoek aan de voormalige Tuol Sleng gevangenis en de Killing Fields. 

Ook bezoeken we de Wat Phnom tempel, het Koninklijk Paleis en de Zilveren Pagode. Hierna 

maken we een cyclotour. We zien gebouwen in koloniale stijl in de oude Franse wijk, zoals het  

prachtig gerestaureerde Van’s restaurant en het UNESCO-gebouw. We eindigen in Wat Ounalom, 

de belangrijkste pagode van Phnom Penh. Aan het eind van de dag dineren we aan boord van een 

boot en bekijken de bezienswaardigheden vanaf het water.  

 

Dag 14 Phnom Penh – Siem Reap, woensdag 18 november 

Op weg naar Siem Reap maken we een stop bij Skuon, ook wel "Spider Ville" genoemd vanwege 

zijn gefrituurde tarantula's. We gaan verder naar Kampong Thom en bezoeken Sambor Prei Kuk. 

Dit is een pre-Angkoriaanse tempelplaats uit de 7e eeuw en was in die tijd de hoofdstad van het 

Chenlakoninkrijk. Na het bezoek gaan we verder naar Siem Reap.  

 

Dag 15 Siem Reap, donderdag 19 november 

We zien vandaag de hoogtepunten van Angkor, waaronder Angkor Thom en de magnifieke Bayon 

tempel. De bekendste en grootste tempel is Angkor Wat, een onovertroffen meesterwerk. Ook 

brengen wij een bezoek aan Ta Prohm. Het is nog altijd indrukwekkend om te zien hoe stevig de 

natuur deze tempel in haar greep heeft. Het geeft een idee hoe de Fransen Angkor aantroffen 

begin vorige eeuw.  

 

Dag 16 Siem Reap, vrijdag 20 november 

We varen naar Kampong Phluk, een cluster van drie dorpen met hoge huizen gebouwd in het 

Tonle Sap meer. ’s Middags bezoeken we het Women Resource Centre dat vrouwen en meisjes 

kansen biedt door steun, hulp en opleiding. Hierna brengen we een bezoek aan het Rehash Trash 

Project, waar vrouwen met recycling en milieu-opruimingsinitiatieven het plastic probleem 

proberen aan te pakken. Ze maken nieuwe producten van plastic tassen. ’s Avonds is er een 

afscheidsdiner met een traditionele Apsara dansshow.  

 

Dag 17 Siem Reap – Amsterdam, zaterdag 21 november 

Vandaag nog wat vrije tijd om de laatste souvenirs in te kopen op de Old Market in Siem Reap. 

Hierna vertrekken we naar de luchthaven. We komen de volgende dag in Amsterdam aan.  

 

Dag 18 aankomst Amsterdam, zondag 22 november 

Vroeg in de ochtend komen we aan op Schiphol, het einde van een indrukwekkende reis. 

 

 
Wijzigingen/aanvullingen in het programma zijn voorbehouden! 


