Odysseus
VIETNAM

Bucketlist-bestemming in
Zuidoost-Azië
Een lange en bewogen geschiedenis maakt Vietnam een van de meest interessante bestemmingen van
Zuidoost-Azië. Een land waar de traditie zichtbaar blĳft, en dat hoopvol naar de toekomst kĳkt. Met
luxespecialist Odysseus zetten we je droomreis naar Vietnam om in blĳvende herinneringen. Deze heerlĳke
rondreis bieden we aan in twee hotelversies: klassieke luxe en high-end boutique.

WEG VAN HET MASSATOERISME
Plaatsen als Hanoi, Ha Long Bay, Hoi An en
Ho Chi Minh City klinken allemaal bekend
in de oren. Met prachtige natuur, inspirerende cultuur, een gastvrĳe bevolking en
schitterende hotels.
Maar velen zien door de bomen het bos
niet meer. Wat is het ideale seizoen om
naar Vietnam te reizen? Welke route nemen we best? Hoe vinden we een balans
tussen natuur, cultuur en de nodige ontspanning? Belgische touroperator Odysseus is helemaal thuis in Vietnam en plaatst
jouw beleving centraal, zodat je op reis kan
zonder zorgen. Samen zorgen we voor een
evenwichtige rondreis, met een afwisselend,
niet overladen programma.
Naast de alom gekende hoogtepunten, nemen we je mee naar de minder bekende
bezienswaardigheden van Vietnam. Zoals
de adembenemende rĳstvelden weg van
het massatoerisme, contact met de lokale

bevolking en een ﬁetstocht door kleine
dorpjes. Of wat dacht je van een bezoek
achter de schermen bĳ het beroemde
Water Puppet Theatre in Hanoi?

HA LONG BAY PER SEAPLANE
Til je reis naar een hoger niveau, letterlĳk
en ﬁguurlĳk. Al eens gedacht om bĳvoorbeeld per seaplane over Ha Long Bay te
vliegen? Een indrukwekkende manier om
de ongeëvenaarde schoonheid van de baai
te verkennen.
Vlieg over de talloze rotsformaties, ontsluier
verborgen stranden en beleef Floating Village vanuit een verrassend perspectief. Ha
Long Bay was vanop het water al impressionant, maar vanuit de lucht is het gewoon
niet te beschrĳven.

stad laat proeven. Tĳdens een tour door Old
Quarter leer je alle lokale specialiteiten kennen. Zoals Bun Cha, Bahn Goi en Oc Luoc
Xa. En met een gids hoef je de menukaart
niet zelf te ontcĳferen.

SCOOTERS IN SAIGON
Ga voor actie en waag je op een scooter tussen het bruisende verkeer in Saigon. Achter de torenhoge buildings schuilen unieke
adresjes, las dus zeker enkele stops in langs
de kleine straten om geschiedenis en cultuur op te doen. Een prachtig contrast met
de georkestreerde chaos op de weg.

Wie met Odysseus op reis gaat, mag enkel het
beste verwachten. Deze specialist in luxereizen
selecteert enkel absolute tophotels en stelt je

STREET FOOD SAFARI HANOI
Het fantastische Hanoi op een andere manier ontdekken? We regelen graag een gids
die je het fantastische street food van deze
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rondreis met de grootste zorg samen. Je vakantie is
in ervaren handen. Vraag naar hun aanbod bij ons,
uw reisagent.

edito

+RHZLOMõ
Vietnam
ontdekken?
Op vakantie met het gezin of individueel op
reis? Een absolute relaxvakantie of eerder
avontuurlĳke luxe? Reizen naar Vietnam
kan in verschillende mogelĳkheden en met
alle zintuigen. Je proeft, ziet en voelt dit
unieke land zowel in de exotische steden,
indrukwekkende stranden als dankzĳ een
verrassende keuken. Vertel ons je reisdromen en gun jezelf een reis op maat.

TIP

Verken Vietnam niet enkel met
de wagen. Ga op ontdekking per
ﬁets, kano, minicruise, ﬁetstaxi,
quad … Of vanuit de lucht!
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