
 

Ruteforslag: Vietnam i to uger til en 
måned, hvad kan du nå? 

Af A World to Explore 

Vietnam er et skønt land at rejse i – både for nye rejsende og mere garvede rejsende. 

Landet byder på fantastiske naturoplevelser, utrolig søde mennesker og så er det billigt 

samt sikkert at rejse i! Jeg kan kun anbefale, at du tager til Vietnam! Jeg har derfor lavet 

en ruteplan på to uger til en måned i Vietnam, så du kan se hvad det er muligt at nå på en 

rejse gennem Vietnam. Der er også forslag til aktiviteter på hver destination. Ruten er 

baseret på min egen rejse gennem landet, samt oplevelser jeg havde, da jeg boede i 

landet. 

Reklamelinks er markeret med *, bruger du dem, støtter du bloggen med et par kroner, uden at det koster ekstra 

 

 



Dag 1-3: Hanoi 
 

Din tur starter højst sandsynligt i Hanoi i nord eller i Ho Chi Minh City i det sydlige 

Vietnam. Hanoi er Vietnams hovedstad og her kan du få en rigtig god introduktion til 

Vietnam. Brug tiden på at spise i de lækre og billige gadekøkkener, gå en tur om Hoan 

Kiem søen, drik kaffe i en af de fede kaffebarer, se Temple of Litterature, se vanddukke 

teater og meget mere. Er det første gang du er i Vietnam, så anbefaler jeg, at du tager 

en street food tour*, så du får en god introduktion til vietnamesisk mad. Brug din tid på 

evt. at komme over jetlag inden du tager videre. 

Om aftenen på dag 3 tager du toget eller bussen videre til Sapa (du kan også tage imod 

Halong Bay eller Cat Ba Island, men i så fald ville jeg vente til dag 4, da det er en tur på 4 

timer). Du kan booke billetter her* eller få dit hostel/hotel på at booke for dig. 

 

Hostel i Hanoi 

Jeg boede selv på Ga hostel*, da jeg rejste alene og gerne ville møde andre rejsende. Det 

gjorde jeg i allerhøjste grad på Ga hostel*! Hver morgen laver man selv sin morgenmad og 

spiser det i fællesområdet, og på regnfulde dage sad folk og så film i fællesrummet. 

Hostellet ligger perfekt placeret i den gamle bydel, men langt nok tilbage til at man ikke 

får larm fra vejen. Tjek priser her*. 

 

Et alternativ til Ga hostel kunne være Little Charm Hanoi Hostel som har swimmingpool, 

bløde senge, god morgenmad og en god stemning. Det ligger naturligvis også i Old 

Quarter. Tjek priser her*. 

https://aworldtoexplore.dk/rejseguide-til-hanoi/
https://aworldtoexplore.dk/rejseguide-til-ho-chi-minh-city-saigon/
https://aworldtoexplore.dk/Hanoi_street_food
https://www.baolau.com/s/hanoi/sapa?source=thaslam
https://aworldtoexplore.dk/Ga_hostel
https://aworldtoexplore.dk/Ga_hostel
https://aworldtoexplore.dk/Ga_hostel
https://aworldtoexplore.dk/charm_hanoi
https://aworldtoexplore.dk/charm_hanoi


 

Hotel i Hanoi 

Hanoi Old Centre Hotel 

Dette hotel er anbefalet af min veninde. Hun fortæller, at det emmer lidt af luksus med 

minibar, et stort værelse og en lækker indretning, men til en fornuftig pris. Placeringen er 

ligesom de tre hostels også i The Old Quarter. Personalet skulle også være meget 

hjælpsomme. Tjek priser her* 

 

Hanoi Central Hotel & Residences 

Skal det lige være en tand bedre, så skulle Hanoi Central Hotel & Residences være noget 

af det bedste i Hanoi! Her er værelserne virkelig store og der er endda mulighed for at få 

et slags familieværelse! Der er vaskemaskine, og sengene er virkelig komfortable. 

Morgenmaden serveres, når du vil have den, på dit værelse. Derudover er placeringen 

fantastisk og personalet enormt hjælpsomme! Tjek priser her* 

 

https://aworldtoexplore.dk/old_centre_hotel
https://aworldtoexplore.dk/old_centre_hotel
https://aworldtoexplore.dk/hanoi_central_hotel
https://aworldtoexplore.dk/hanoi_central_hotel


Rex Hanoi Hotel 

Ønsker du et hotel med swimmingpool, så er Rex Hanoi Hotel et oplagt valg. Hotellet 

ligger også i Old Quarter. Der er en skøn pool og en masse stole på taget med udsigt over 

Hanoi. Morgenmaden er stor, så der er nok at vælge mellem, og du kan endda bestille æg, 

lige som du vil have dem. Tjek priser her* 

 

Læs også: Min rejseguide til hovedstaden, Hanoi samt min dag med lokale i Hanoi  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://aworldtoexplore.dk/rex_hanoi
https://aworldtoexplore.dk/rex_hanoi
https://aworldtoexplore.dk/rejseguide-til-hanoi/
https://aworldtoexplore.dk/hanoi-lokale-guider/


 

 

Dag 4-6: Sapa 
 

Sapa er Vietnams trekkingcentrum, så kan du lide at trekke og er du vild med smukke 

landskaber? Så er Sapa helt klart noget for dig! Er trekking ikke lige dig, så er det måske 

ikke det oplagte sted at tage til. Du ankommer tidligt om morgenen og kan enten tage 

direkte på trekkingtur eller leje en scooter for en dag inden du tager ud og trekker. 

Jeg vil anbefale, at du booker din tur direkte hos en af de lokale fremfor gennem et 

turbureau i Sapa eller Hanoi. Prisen er stort set den samme, men forskellen er at din 

guide, som er fattig, enten vil få 5 dollars fra turbureauet eller alle dine 25 dollars (minus 

penge til mad og benzin), derudover får du sandsynligvis en guide helt for dig selv og skal 

ikke vandre i en gruppe á 5-12 mennesker. 



Vi bookede selv vores tur dagen før, så du kan allerede ringe fra Hanoi og få hende til at 

hente dig ved bussen/toget, hvis du vil direkte på en trekkingtur. 

Tager du direkte på trekkingtur og blot trekker to dage, så kan du med fordel skære en 

dag fra Sapa. Om aftenen på dag 6 (eller 5 eller 7) tager du mod Cat Ba Island eller Hanoi. 

Billetter til Cat Ba Island fra Sapa skal bookes på busstationen, mens billetter til Hanoi 

kan bookes her*. 

 

Hostel i Sapa 

Jeg havde selv en overnatning i Sapa by, før min vandretur. Det var jeg glad for, så brugte 

vi en dag på at se vandfald og spise på restauranter med en smuk udsigt over bjergene. 

Det er mere turistet end den vandretur, som jeg var på, men jeg er stadig glad for, at jeg 

oplevede begge sider af Sapa. 

https://www.baolau.com/s/sapa/hanoi?source=thaslam
https://www.baolau.com/s/sapa/hanoi?source=thaslam


Jeg boede på Go Sapa hostel*. Det har en fantastisk udsigt over bjergene! Vi kunne få 

opbevaret vores store tasker her, da vi var ude at vandre, og da vi kom kl 5 om morgenen 

fik vi lov til at tjekke ind og sove, da sengene alligevel stod ledige. Vi ville naturligvis 

gerne have betalt ekstra for den tidlige indtjekning, men de ville ikke have ekstra for 

det. Tjek priser her*. 

 

Hotel i Sapa 

Søger du efter et billigt hotel så er Phuong Nam Mountain View Hotel* et fantastisk hotel 

med udsigt til bjergene. Især panoramaværelset er værd at overveje! Flere værelser har 

også en balkon, hvorfra man kan nyde den gode udsigt. Morgenmad er inkluderet, men 

den slutter desværre allerede kl 9. Tjek priser her*. 

 

Skal man have en helt ekstraordinær hoteloplevelse, så skulle Topas Ecolodge være et af 

de vildeste hoteller i Vietnam, og det er endda flere gange blevet kåret som et af verdens 

bedste ecolodges! Det ligger udenfor Sapa by, men det har en udsigt som er svær at slå 

andre steder! De har en infinity pool og prøver så vidt muligt at være bæredygtige. Tjek 

priser her* 

 
Læs også: Om min vandretur i Sapa (indlægget indeholder også praktiske informationer) 

 

https://aworldtoexplore.dk/go_sapa
https://aworldtoexplore.dk/go_sapa
https://aworldtoexplore.dk/Phuong_nam_hotel
https://aworldtoexplore.dk/Phuong_nam_hotel
https://aworldtoexplore.dk/topas_sapa
https://aworldtoexplore.dk/topas_sapa
https://aworldtoexplore.dk/topas_sapa
https://aworldtoexplore.dk/trekking-i-sapa/


 

 

Dag 7-9: Halong Bay 
 

Der er flere måder hvorved at du kan besøge Halong Bay på. Er du på budget? Så 

anbefaler jeg, at du tager til Cat Ba Island (book busbillet her*) og tager på et 

endagscruise, et tre dages cruise* som kommer forbi Ha Lan Bay og Halong Bay eller 

et tre dages cruise* som kommer forbi Bai Tu Long Bay og Halong Bay. I Ha Lan Bay er 

der færre turister og mindre affald i den del af bugten. Cat Ba Island er faktisk også tiden 

værd! 

Ellers er det også muligt at tage på cruise fra Hanoi. Jeg kan på INGEN måde anbefale, at 

du tager et endagscruise fra Hanoi. Det tager 4 timer at komme til Halong Bay, så i alt vil 

du bruge 8 timer på at komme frem og tilbage, dermed bliver din tid på Halongbugten er 

https://www.baolau.com/results?source=thaslam&departure_reload=&transports=&origin=Hanoi&origin_id=town-37&origin_town=HANOI&origin_town_lang=HANOI&origin_type=town&destination=Cat+Ba+Pier&destination_id=385&destination_town=CAT+BA&destination_town_lang=CAT+BA&destination_type=boat&departure_date=24%2F12%2F2018&return_date=&roundtrip=no&passengers_count=1&input=Searchtarget=
https://aworldtoexplore.dk/Halong_bay_tour
https://aworldtoexplore.dk/cruise_bai_tu_long_bay


begrænset. Tager du fra Hanoi, så vil jeg anbefale, at du tager et tre dages cruise, så du 

også kommer lidt væk fra de gængse steder. Jeg anbefaler denne tur* eller denne tur*. 

Om aftenen på dag 9 tager du videre til Ninh Binh. Busserne kører kl 19 og 19.30 fra 

Haiphong. Så husk at fortælle din guide. at du skal til Haiphong og ikke hele vejen tilbage 

til Hanoi. Det er muligt, at du så selv skal stå for transport fra havnen til Haiphong, 

alternativt kan du tage bussen fra Hanoi, evt. efter en enkelt overnatning i byen – priser 

for bus*. 

 
Læs også: Om mine oplevelser på Halong Bay samt mit scootereventyr på Cat Ba Island 

 

 

 

 

 

 

 

https://aworldtoexplore.dk/Halong_bay_tour
https://aworldtoexplore.dk/cruise_bai_tu_long_bay
https://www.baolau.com/s/hanoi/ninh-binh?source=thaslam
https://www.baolau.com/s/hanoi/ninh-binh?source=thaslam
https://aworldtoexplore.dk/cruise-i-halong-bay/
https://aworldtoexplore.dk/med-scooter-rundt-paa-cat-ba-island/


 

 

Dag 10-11: Ninh Binh 
 

Du har to dage i Ninh Binh, som er kendt for at have “Halong Bay på land” (Tam Coc), som 

skulle være særlig smukt i maj måned når rismarkerne er helt gule! Brug ellers tiden på at 

Cuc Phuong Nationalpark og nyd den smukke natur. Om aftenen på dag 11 tager du 

videre til Phong Nha Nationalpark/Dong Hoi. 

Er du presset på tid, så er det også muligt at tage en endagstur* hertil fra Hanoi, men jeg 

vil helt klart anbefale, at du som minimum tager en nat her. 

 

 

 

https://www.getyourguide.dk/hanoi-l205/1-dags-hoa-lu-tam-coc-tur-med-adgangsbillet-frokost-t27339/


Hotel i Ninh Binh 

Nguyen Shack* ejer et par hoteller i Vietnam og fælles for dem alle er de fremragende 

placeringer med en fantastisk udsigt. Man skal være klar på, at hotellet består af små 

bambushytter. Nogle ville måske mene, at den slags er rustikt, men personligt er jeg vild 

med bambushytter, og udsigten er klart et rustikt værelse værd! Tjek priser her*. 

 

Leder du efter et lidt bedre hotel, så er Tam Coc Nature et rigtig godt bud. Hotellet ligger 

lidt isoleret i skønne omgivelser, men alligevel i gåafstrand fra byen. Det har en skøn have 

og en lækker swimmingpool. Morgenmaden er god og værelserne fine. Absolut et godt 

sted at bo. Tjek priser her*. 

 

Er man til lidt mere kvalitet, så er Ninh Binh Hidden Charm Hotel & Resort eller Tam Coc 

Garden et virkelig godt valg. Her er swimmingpool, ekstra god service, store værelser og 

en fremragende morgenmad! Tjek priser her* og her*. 

 

https://aworldtoexplore.dk/ninh_binh_nguyen_shack
https://aworldtoexplore.dk/ninh_binh_nguyen_shack
https://aworldtoexplore.dk/hostel_ninh_binh
https://aworldtoexplore.dk/tam_coc_nature
https://aworldtoexplore.dk/ninh_binh_resort
https://aworldtoexplore.dk/tam_coc_garden
https://aworldtoexplore.dk/tam_coc_garden
https://aworldtoexplore.dk/ninh_binh_resort
https://aworldtoexplore.dk/tam_coc_garden


 

 

Dag 12-13: Phong Nha Nationalpark 
 

Phong Nha Nationalpark har nogen af verdens største huler. Har du ikke lige 3000 dollars 

til at besøge verdens største hule? Jamen, så kan du altid besøge nogen af de mindre som 

Dark Cave, Paradise Cave, Phong Nha Cave og Hang En. Lej en scooter og kør rundt i det 

smukke landskab (ja, det er selv smukt i regnvejr!), besøg de huler som du allerhelst vil 

se, camper i Hang En hulen og meget mere. 

Der er huler for enhver smag. Føler du, at du har set nok huler i dit liv, så kan du godt 

springe Phong Nha over og bruge tiden et andet sted. Er du til gengæld vild med huler og 

kan du ikke få nok? Så kan du snildt bruge en dag eller to mere her. Jeg vil dog anbefale, at 

du så bruger tid på nogle af de mindre kendte huler. 



Om aftenen på dag 13 tager du mod Hoi An. Du kan enten tage toget eller bussen 

til Danang og så tage den lokale bus til Hoi An. Bussen er nok mest praktisk, 

men togturen fra Hué til Danang er blandt en af de smukkeste i verden, og det kører 

forbi det smukke Hải Vân Pas, som blandt andet er kendt fra Top Gear. Det stykke vil jeg 

klart anbefale, at du oplever! 

Det er selvfølgelig også oplagt at tage ½-2 dage i Hué, hvis du skulle få lyst, men jeg brød 

mig ærlig talt ikke meget om byen. 

Togbilletter kan bookes her*. Jeg anbefaler, at du som minimum vælger en “soft seat”-

plads. Jeg ville forsøge at få en plads på den øverste række. Det var i hvert fald der, hvor 

man fik den bedste udsigt, da jeg var på toget. Men kan du ikke få pladser der, så er det 

muligt at gå rundt i toget og finde et vindue med god udsigt alligevel. 

Stopper man ikke i Hué, så er det også muligt at tage nattoget fra Hanoi, Ninh Binh, Dong 

Hoi (nær Phong Nha), så ser man også udsigten i dagslys. Togbilletter til den tur kan 

også bookes her*. Man kan også booke på togstationen, men man sparer kun få kroner, og 

køen kan være rigtig lang. 

 

Hotel i Phong Nha 

Det virker til at alle der er begejstret for Phong Nha har boet på Phong Nha Farmstay*, men 

det er langt fra så primitivt som det lyder. For her er svimmingpool og fantastiske 

udsigter! Se priser her*. Det bliver dog hurtigt udsolgt, hvis det er tilfældet, så kan jeg også 

stærkt anbefale Nguyen Shack*. Tjek priser her*. 

 

 

https://aworldtoexplore.dk/danang-lokal-guide/
https://aworldtoexplore.dk/danang-lokal-guide/
https://aworldtoexplore.dk/hue_danang
https://aworldtoexplore.dk/baolau_booking
https://aworldtoexplore.dk/phong_nha_farmstay
https://aworldtoexplore.dk/phong_nha_farmstay
https://aworldtoexplore.dk/phong_nha_NS
https://aworldtoexplore.dk/phong_nha_NS


Hostels i Phong Nha 

I Phong Nha (og Vietnam generelt) er Central Backpackers et populært valg, men det er 

også lidt af et partyhotel, så er du ikke til det, så ville jeg hellere vælge Village House*. 

Læs også om mine oplevelser i Phong Nha  

 

 

 

Dag 14-20: Hoi An 
 

Hoi An er nok min favoritby i Vietnam. Den gamle bydel er smuk og romantisk og uden de 

mange scootere! Der er masser af muligheder for at få nogle gode billeder! 

Byen har derudover en dejlig strand og noget af det bedste streetfood, som jeg har fået i 

Vietnam. Derudover er der gode muligheder for at få noget billigt skræddersyet tøj hos en 

https://aworldtoexplore.dk/central_backpackers_PN
https://aworldtoexplore.dk/village_house_PN
https://aworldtoexplore.dk/phong-nha/


af byens mange skræddere. Du kan også besøge de nærliggende My Son ruiner* eller tage 

et madlavningskursus*, Hoi An er faktisk et af de bedste steder at tagd et 

madlavningskursus. Ja, Hoi An er nok også en af de mest turistet byer i Vietnam, men den 

er bare så hyggelig, at det egentlig ikke gjorde mig så meget og så er det rimelig let at 

komme væk fra turisterne       

Er du tidspresset, så kan du også skippe nogle dage i Hoi An, men langt de fleste, som har 

besøgt byen, er vilde med den og fortryder, at de ikke havde tid nok. 

Om aftenen tager du bussen til Nha Trang (tager cirka 12 timer), hvorfra du tager bussen 

til Dalat. Du kan selvfølgelig også vælge at blive i Nha Trang, hvis du synes at en russisk 

charterdestination lyder attraktivt…. 

Hotel i Hoi An 

Leder du efter et billigt, men lækkert hotel i Hoi An, så er Hoi An Odyssey* måske valget 

for dig. Hotellet ligger i rolige omgivelser, cirka 10-15 minutters gang fra midten af Old 

Town, dog har de også en gratis shuttlebus dertil samt til stranden. Det har en lækker 

swimmingpool, desværre er der ikke vildt mange solsenge, men det virker ikke til at være 

et problem. Værelserne har balkon med udsigt over floden. Morgenmaden er stor og 

lækker. Tjek priser her*. 

Skal man bo endnu bedre, så er Hoi An Acient House Resort and Spa* et fantastisk 

valg. Tjek priser her*. 

 

Hostel i Hoi An 

Jeg boede på Little Leo* i Hoi An. Hostellet ligger lidt fra Old Town, men det tager ikke 

mange minutter at gå dertil ellers kan man også låne gratis cykler, hvis de ikke allerede er 

optaget. Hver morgen kan man vælge mellem forskellige retter, og alle spiser samlet, så 

der er god mulighed for at møde andre rejsende. Tjek priser her*. 

Læs også: 10 fantastiske spisesteder i Nordvietnam og Hoi An – Vietnams mest 

romantiske by  

https://aworldtoexplore.dk/My_son
https://aworldtoexplore.dk/Madlavningskursus_hoi_an
https://aworldtoexplore.dk/Hoi_An_odyssey
https://aworldtoexplore.dk/Hoi_An_odyssey
https://aworldtoexplore.dk/hoi_an_resort
https://aworldtoexplore.dk/hoi_an_resort
https://aworldtoexplore.dk/Little_Leo_Hoi_an
https://aworldtoexplore.dk/Little_Leo_Hoi_an
https://aworldtoexplore.dk/10-fantastiske-spisesteder-i-nordvietnam/
https://aworldtoexplore.dk/hoi-an/
https://aworldtoexplore.dk/hoi-an/


 

 

Dag 21-23: Dalat 
 

Du ankommer om formiddagen til Dalat på dag 21. Dalat kaldes også for Vietnams Paris 

på grund af byens mange fine parker samt deres kopi af Eiffeltårnet. 

Brug din tid i Dalat på at spise jordbær, udforske de små gader, tage på scootereventyr til 

et eller flere af de 90 vandfald som eftersigende skulle være i byen og Valley of Love, prøv 

canyoning (det er alle pengene værd), oplev The Crazy House, aftenmarkedet og nyd en 

gåtur i parkerne og omkring søerne i byen. Der er i hvert fald nok at lave i Dalat, men igen 

igen, så vil jeg anbefale at du bruger det meste af din tid udenfor centrum       

https://aworldtoexplore.dk/scootereventyr-og-vandfald-i-dalat/
https://aworldtoexplore.dk/scootereventyr-og-vandfald-i-dalat/
https://aworldtoexplore.dk/canyoning-i-dalat/
https://aworldtoexplore.dk/canyoning-i-dalat/


På dag 23 tager du en natbus fra Dalat til Ho Chi Minh City. Ifølge hjemmesiden burde 

busturen tage 11 timer, men det er nok nærmere 8, så vær forberedt på at ankomme 

tidligt i Ho Chi Minh City! 

 

Hotel i Dalat 

Tulip Hotel 3 ligger få minutters gang fra det centrale marked, men er stadig roligt. 

Værelserne er store, lyse og meget rene. Det ligger tæt på mange lækre spisesteder. 

Personalet er venlige og kan hjælpe med de fleste ting. Ofte kan man tjekke ind tidligt. Se 

priser her*. 

Vil du bo lidt bedre, så er Ana Mandara Villas Dalat et godt valg. Hotellet ligger lidt 

længere fra centrum. Til gengæld er der swimmingpool og spa. Værelserne er store og 

lyse med udsigt til en have. Der er gratis vand, minibar og mulighed for at lave 

te/kaffe. Tjek priser her*. 

 

Hostel i Dalat 

Jeg boede selv på Tiny Tigers*. Hostellet ligger i gåafstand fra flere seværdigheder i 

centrum. Der er en dejlig tagterrasse, hvor det er muligt at spille pool og være social. Om 

aftenen er det muligt at deltage i en fælles aftensmad (det kræver selvfølgelig tilmelding), 

og det er en god mulighed for at møde andre rejsende. Tjek priser her*. 

 

Læs også: Om mine oplevelser med canyoning i Dalat samt mit scootereventyr til nogle af 

byens mange vandfald  

https://aworldtoexplore.dk/tulip3_dalat
https://aworldtoexplore.dk/tulip3_dalat
https://aworldtoexplore.dk/tulip3_dalat
https://aworldtoexplore.dk/villas_dalat
https://aworldtoexplore.dk/villas_dalat
https://aworldtoexplore.dk/tiny_tigers
https://aworldtoexplore.dk/tiny_tigers
https://aworldtoexplore.dk/canyoning-i-dalat/
https://aworldtoexplore.dk/scootereventyr-og-vandfald-i-dalat/
https://aworldtoexplore.dk/scootereventyr-og-vandfald-i-dalat/


 

 

Dag 24-25: Ho Chi Minh City 
 

Jeg bliver nok aldrig den helt store fan af Ho Chi Minh City, men generelt er jeg heller ikke 

den store fan af storbyer, og det er klart for naturen, at du skal tage til Vietnam! HCMC, 

eller Saigon som byen også kaldes, er dog alligevel værd at bruge et par dage på. 

Besøg Ho Chi Minh City museum eller revolutionsmuseet, det berømte postkontor, Notre 

Dame, nyd gågaden (Bui Vien), se udsigten fra en rooftop bar og spis god street food. Jeg 

kan anbefale at tage en street food tour* i byen, så du kan opleve noget af det bedste mad 

byen. Det var personligt noget af det bedste jeg gjorde i HCMC. Er du historieinteresseret, 

så er Cu Chi-tunnellerne* også en spændende oplevelse og kan give et unikt indblik i 

Vietnamkrigen. 

https://aworldtoexplore.dk/Saigon_street_food
https://aworldtoexplore.dk/Cu_chi


På dag 25 eller 26 tager du transport videre til Mekongdeltaet, det tager cirka 3 timer 

med bus til hhv. Can Tho og Chau Doc + transfer selvfølgelig 

Hotel i HCMC 

Ava 3 hotel* (se billedet ovenover) er et prisbilligt hotel med aircondition, et udmærket 

badeværelset og morgenmad inkluderet i prisen. Værelserne er ikke kæmpestore, men 

der er alligevel plads til et skrivebord, en rummelig seng og mange af værelserne (dem 

med vinduer) har en god udsigt over Ho Chi Minh City. Hotellet ligger i gåafstand fra flere 

seværdigheder. Tjek priser her*. 

 

Liberty Central Saigon Citypoint* må være et af de bedste hotelvalg i Ho Chi Minh City. 

Her får du 4 stjernet luksus i hjertet af HCMC, placeringen kunne faktisk næsten ikke 

være bedre. Det er stilrent og har en fantastisk swimmingpool og bar på taget, hvor man 

kan nyde den fine udsigt over HCMC. Det er blevet kåret som et af de bedste hoteller i 

byen, så her ville du ikke gå galt i byen. Tjek priser her*. 

  

Hostel i HCMC 

The Art – Vitamin Smiles Hostel* ligger ikke langt fra Ava 3 hotel og er derfor også i 

gåafstand fra flere attraktioner. Hostellet har inkluderet morgenmad, som man selv 

tilbereder, så man får det, som man kan lide det. Her er æg, toast, frugt samt te, kaffe og 

drikkevand inkluderet. Tagterrassen har en fantastisk udsigt over Ho Chi Minh City, og 

er et godt sted at slappe af eller møde andre rejsende! Tjek priser her*. 

 

Læs også: Min guide til HCMC – med insidertips og anbefalinger til restauranter m.m. 

https://aworldtoexplore.dk/ava_hotel
https://aworldtoexplore.dk/ava_hotel
https://aworldtoexplore.dk/citypoint_saigon
https://aworldtoexplore.dk/citypoint_saigon
https://aworldtoexplore.dk/CLCC_HCMC
https://aworldtoexplore.dk/CLCC_HCMC
https://aworldtoexplore.dk/rejseguide-til-ho-chi-minh-city-saigon/


 

 

Dag 26-27: Mekongdeltaet 
 

Mekongdeltaet er et fantastisk område, som strækker sig helt fra Kina til Sydøstasien og 

hele 4500 km og er faktisk det område i verden mest næsthøjest biodiversitet efter 

Amazonasjunglen. 

Skal du forbi Sydvietnam, så kan du altså ikke springe Mekongdeltaet over! Og du kan 

altså sagtens bruge mere end to dage her, men det er blot hvad jeg mener er minimum! 

Bo i et homestay på landet, sejl gennem de små kanaler i floden, besøg de flydende 

markeder nær Can Tho og evt Tra Su skoven nær Chau Doc. 

 

https://aworldtoexplore.dk/flydende-marked-vietnam/
https://aworldtoexplore.dk/flydende-marked-vietnam/


Er du tidsbegrænset, så kan det være værd at overveje en endagstur til deltaet*, så du får 

en smagsprøve på det, men til gengæld får du en mere turistet oplevelse. 

 

Hotel i Can Tho 

Jeg kan varmt anbefale at bo på Nguyen Shack*. Det ligger i en af bifloderne og har en 

fantastisk udsigt. På hotellet er der ligedes en swimmingpool, og de kan være behjælpelig 

med at booke en tur til de flydende markeder samt transport ind til det centrale Can Tho. 

Men vær opmærksom på, at hotellet er populært og derfor ofte er udsolgt, så book gerne i 

god tid. Tjek priser her*. 

 

Læs også: Om mine oplevelser i og anbefalinger til Can Tho 

 

De sidste 3-4 dage vil jeg efterlade som en buffer, så du kan tage længere tid i de byer som 

du godt kan lide ellers kan du overveje en af nedenstående destinationer. Personligt 

brugte jeg en måned på at rejse fra Hoi An til Hanoi (med dage i Sapa og Cat Ba Island) og 

kunne godt have brugt længere tid. 

https://aworldtoexplore.dk/Mekong_1dag
https://aworldtoexplore.dk/NS_can_tho
https://aworldtoexplore.dk/NS_can_tho
https://aworldtoexplore.dk/tag/can-tho/


 

 

Har du mere end en måned i 
Vietnam? 

 

Så kan du overveje disse destinationer (de grønne punkter på kortet): 

o Ha Giang – for fede landskaber på motorcykel 
o Phu Quoc for lækre strande eller Con Dao øerne for dykning og natur 
o Danang for strand og en enkelt dags sightseeing samt Ba Na Hill station (for broen med de 

kæmpe hænder). 
o Hué for de gamle paladser, men personligt brød jeg mig ikke om byen 
o Cat Tien Nationalpark for dyreliv og smuk natur 
o Be Be Nationalpark for Ban Gioc Waterfalls  
o Tag på en easy rider tur, fx fra Dalat til Mui Ne*, som også kommer forbi Cat Tien 

https://www.google.dk/search?rlz=1C1CHBF_daVN739VN739&biw=1366&bih=662&tbm=isch&sa=1&q=ha+giang&oq=ha+giang&gs_l=img.3..0j0i67k1j0i8i7i30k1l2j0i30k1l3j0i5i30k1l3.3704.3704.0.3968.1.1.0.0.0.0.126.126.0j1.1.0....0...1c.1.64.img..0.1.125.qAVLoe61Xjw
https://www.google.dk/search?rlz=1C1CHBF_daVN739VN739&biw=1366&bih=662&tbm=isch&sa=1&q=phu+quoc&oq=phu+&gs_l=img.3.0.0j0i67k1l2j0l7.1297.1842.0.3319.4.4.0.0.0.0.122.450.0j4.4.0....0...1c.1.64.img..0.4.447.vyn_xoMWcz4
https://aworldtoexplore.dk/con-dao/
https://aworldtoexplore.dk/danang-lokal-guide/
https://www.google.dk/search?rlz=1C1CHBF_daVN739VN739&biw=1366&bih=662&tbm=isch&sa=1&q=cat+tien+national+park&oq=cat+tien&gs_l=img.3.0.0l2j0i30k1l7j0i5i30k1.18900.19845.0.21106.8.8.0.0.0.0.147.970.0j8.8.0....0...1c.1.64.img..0.8.966.y4o-63XONf0
https://www.google.dk/search?q=Ban+Gioc&rlz=1C1CHBF_daVN739VN739&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjr0_rFi-XTAhXOI1AKHYJ-ChQQ_AUICigB&biw=1366&bih=662
https://aworldtoexplore.dk/easy_rider


 

 

Har du “kun” 2-3 uger i Vietnam? 
 

Så ville jeg vælge at fokusere på blot en del af landet. Hvis jeg skulle vælge, så ville jeg gå 

efter den nordlige del af landet. Det er klart min favoritdel      Men vil du riiiigtig gerne 

fra syd til nord (eller omvendt), så ville jeg nok anbefale noget lignende: 

14 dage: 2 dage i Hanoi – 3 dage i Halong Bay – 4 dage i Hoi An – 2 dage i HCMC – 2 dage i 

Mekongdeltaet (bo på et homestay ude ved de små kanaler), med en dags buffer evt. til at 

nå HCMC lufthavn 

21 dage: Magen til de 14 dage + 2 dage i Sapa og evt. 2 dage i Dalat.  



Jeg ville primært gå efter natbusser og evt flyve mellem Danang/Hoi An og HCMC samt 

tage nattoget fra Hanoi (efter Halong Bay turen) til Danang, så man ser Van Hai passet 

mellem Hué og Danang (vær dog forberedt på en lidt bumlet tur). 

 

 

Hvordan kommer man rundt i 
Vietnam? 

 

Generelt er det let at komme rundt i Vietnam. Der er masser af billige fly, hvis du er 

tidspresset, og de koster sjældent mere end et par hundrede kroner. 

Selv har jeg primært rejst rundt med bus. Natbusserne er komfortable og man kan ligge 

ned. Det kan dog være svært at ligge helt udstrakt, hvis du er høj. Busserne stopper et par 

gange i løbet af aftenen/natten med sidste toiletstop omkring midnat. Fra midnat er der 



sjældent et stop før din destination, men det afhænger naturligvis af distancen. Jeg kan 

ikke anbefale, at du vælger den bagerste række i bussen med mindre at du vil gå til i et 

hedeslag! 

 

Tager du toget kan du forvente en lidt mere bumlet tur og det har tildens tik at være lidt 

langsommere, til gengæld er sengen længere og du har mulighed for at gå på toilettet på 

hele turen. 

Husk ørepropper, en øjenmaske, varmt tøj og gerne lidt snack. Vand kan oftest købes ved 

de forskellige stops. 

OBS til bustransport: Tager du bussen, så er transfer til og fra dit hostel/hotel/by 

inkluderet, det skal dog bestilles nogle timer før. Så få receptionen til at bestille din 

busbillet (nogen hostels tager dog ekstra penge for at bestille) og tilhørende transfer og 

når du står af bussen, så undgå at tage en taxa, men gå efter de lokale hen til 

shuttlebusserne. 



I Ho Chi Minh bliver man dog sat af i District 10 et stykke fra turistcentrum, så forvent at 

gå eller tag en Uber/Grab (lad vær med at tage en af de chauffører som står lige ved 

busstationen!), der er internet hvor du sættes af. I Hanoi er det lidt forskelligt hvor man 

bliver sat af, men det er som oftest indenfor 3 km af The Old Quarter. 

For et par kroner mere kan man også købe ens tog- og busbilletter på forhånd, så slipper 

man for besværet på stationen (særligt på togstationen kan køen være lang). Billetter kan 

købes her*. 

 

 

 

 

 

https://www.baolau.com/?source=thaslam
https://www.baolau.com/?source=thaslam


 

 

Vejret i Vietnam 
 

En ting som mange spørger ind til, er vejret i Vietnam, og hvornår det er godt at rejse i 

Vietnam ift. vejret. Umiddelbart ville jeg ikke tøve med at rejse til Vietnam uanset 

årstiden, det elsker jeg simpelthen landet for meget til! 

For det nordlige Vietnam har monsun i sommermånederne. Her kan det regne voldsomt 

og tyfoner kommer også til tider forbi (selvom det er sjældent). Vinteren er tør, men kan 

også blive kold. Selv har jeg oplevet cirka 15-20 grader og solskin på Halong Bay i januar, 

så man kan være heldig, men man kan også risikere 5 grader. Så husk en varm 

trøje. Generelt er forår og efterår de bedste måneder at rejse i Nordvietnam.  

Det centrale Vietnam har ikke så meget regn i sommermånederne, som den nordlige og 

sydlige del. Til gengæld kan der godt falde en del i årets tre sidste måneder, men det var 

dog ikke noget jeg mærkede til, da jeg besøgte Hoi An omkring jul, mens det dog regnede 

hele dagen i Da Nang. 

Det sydlige Vietnam har begyndende regnsæson i maj, som kan forsætte helt til 

september. I disse måneder kan det til og med blive rigtig varmt. Jeg havde fx 40 grader 

og meget høj fugtighed i HCMC, i maj måned. Det var noget nær ulideligt at skulle gå på 

opdagelse i byen på det tidspunkt, så vær forberedt på varmen, hvis du rejser i den 

sydlige del i sommermånederne. Til gengæld så regner det sjældent mere end en time 

eller to, og så er det til at holde ud at gå i byen. Men generelt er det sydlige Vietnam 

bedst i oktober til april. 
 

https://aworldtoexplore.dk/hoi-an/
https://aworldtoexplore.dk/danang-lokal-guide/
https://aworldtoexplore.dk/rejseguide-til-ho-chi-minh-city-saigon/

