
 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DROMEN 
Laos – Vietnam - Cambodja 



Begeleide rondreis Laos – Vietnam - Cambodja 

19 dagen 

Vertrekdatum: 22 oktober 2023 

PROGRAMMA 

Dag 1  Brussel – Luang Prabang 

Afspraak in Zaventem voor vlucht  naar Luang Prabang. 

 

Dag 2  Luang Prabang 

Aankomst te Luang Prabang, een der meest relaxte steden van Zuidoost-Azië. ‘s Namiddags maken we een 

wandeling doorheen het kleine historische centrum van deze voormalige koningsstad en brengen een bezoek 

aan het Huean Chan Heritage Huis, een perfect voorbeeld van de traditionele houten bouwstijl  van Luang 

Prabang. Daarna bekijken we twee stijlvolle boeddhistische tempels: de Wat Visoun en de Wat Aham. We 

eindigen de dag met een beklimming van de 328 treden van de Phou Si-heuvel waarna we genieten van een 

mooi uitzicht over de stad en de voorbijglijdende Mekong. Hotel Victoria Xienthong. (M-A) 

 

Dag 3  Luang Prabang 

Een boottocht stroomopwaarts brengt ons naar de Pak Ou-grotten, waar honderden Boeddhabeelden sereen 

over de Mekong uitkijken. Op de terugtocht naar Luang Prabang stoppen we in een dorpje langs de oever van 

de Mekong, waar Laotiaanse whisky gestookt wordt en veel mensen leven van het weven van katoenen en 

zijden stoffen. Terug in de stad bezoeken we het Nationaal Museum en de prachtige Wat Xieng Thong. ’s 

Avonds kunt u op de kleurrijke avondmarkt op zoek naar leuke souvenirs. (O-M-A) 

 

Dag 4  Luang Prabang – Halong 

Vroeg uit de veren om het Tak Bat-ritueel mee te maken, de bedelronde van de monniken. Daarna maken we 

een wandeling over de ochtendmarkt van de stad. Terug naar het hotel voor ontbijt. Vrije tijd om zelf deze 

aangename stad wat verder te verkennen. Vlucht naar Hanoi. We rijden meteen door naar Halong, waar 

duizenden rotseilandjes uit het smaragdgroene water oprijzen. Hotel Paradise Suites. (O-A) 

 

Dag 5  Halong – Ninh Binh 

We schepen in voor een 5 uur durende boottocht langsheen de kartsteenformaties in de baai van Halong. 

We leggen aan bij een eilandje met een uitkijkpunt over de vele karstrotsen en verkennen een van de vele 

grottenstelsels die hier door de erosie uitgesleten werden. Zeevruchtenlunch aan boord. In de namiddag 

rijden we naar Ninh Binh, omwille van z’n pittoresk karstlandschap ook wel eens ‘Halong op het droge’ 

genoemd. Hotel Ninh Binh Hidden Charm. (O-M-A) 

 

Dag 6  Ninh Binh - Hanoi 

Een mooie boottocht tussen de rijstvelden en de karstrotsen brengt ons naar de Thien Ha Galaxy-grotten. 

Vervolgens bezoeken we de mooi gelegen Bich Dong-pagode. ‘s Namiddags maken we in Trang An nogmaals 

een boottocht tussen de schilderachtige rotsformaties en beklimmen we de 500 treden van het uitkijkpunt 

van Hang Mua om een enig mooi uitzicht te krijgen over de prachtige omgeving. Daarna rijden we naar Hanoi. 

Hotel Pan Pacific. (O-M-A) 

 

Dag 7  Hanoi – Lao Cai 

Bezoek aan het mausoleum van Ho Chi Minh en de Pagode met één Pilaar, een houten tempel op één grote 

pilaar, midden in een lotusvijver. We zien ook het stijlvolle, kleine huis van Ho Chi Minh en de Van Mieutempel, 

gewijd aan de cultus van de Chinese filosoof Confucius en beter gekend als de Tempel van de Literatuur. 

Daarna bezoek aan de Quan Thanh-tempel, het Hoan Kiem-meer en de Ngoc Son-tempel. Na het avondmaal 



nemen we de nachttrein naar Lao Cai. Overnachting op de trein in vierpersoonscouchettes (mits toeslag kan 

mits beschikbaarheid een tweepersoonscouchette genomen worden). (O-M-A) 

 

Dag 8  Lao Cai - Sapa 

Aankomst te Lao Cai. Doorheen het prachtige Noord-Vietnamese berglandschap rijden we naar Muong 

Khuong, vlakbij de Chinese grens. Hier bekijken we een van de meest authentieke en kleurrijke markten van 

de regio, waar heel wat etnische minderheden hun inkopen komen doen, een hoogtepunt voor fotografen. Rit 

naar het bergdorp Sapa. In de namiddag ontmoeten we tijdens een wandeling de kleurrijke minderheden, die 

in deze streek wonen, zoals de Zwarte Hmong. Deze bevolkingsgroep draagt met indigo geverfde linnen kledij 

en de vrouwen dragen meestal rokken, schorten, een soort beenwarmers en cilindervormige hoeden. Als 

versiering dragen ze vaak zware, zilveren halskettingen en zilveren armbanden. Hotel BB Sapa Resort & Spa. 

(O-M-A) 

 

Dag 9  Sapa 

Wandelend verkennen we vandaag de regio van Sapa. We genieten volop van de landschappelijke pracht en 

de immense kleurenrijkdom van de kledij van de verschillende minderheden, de ‘montagnards’. We brengen 

u naar enkele prachtige, minder toeristische plaatsen en wandelen er tussen oneindige reeksen rijstterrassen 

die een heus landschapskunstwerk vormen. Een schitterend decor voor onze kennismaking met de etnische 

minderheden van het land. (O-M) 

 

Dag 10  Sapa – Hoi An 

In de voormiddag maken we een laatste wandeling naar enkele dorpen. Via de autosnelweg rijden we naar 

de luchthaven van Hanoi voor een avondvlucht naar Danang. We rijden verder langs de kust tot bij Hoi An, 

aan de oevers van de Thu Bon-rivier. Hotel Victoria Hoi An. (O-M-A) 

 

Dag 11  Hoi An - Hue 

Rustige voormiddag. Vervolgens ontdekken we dit kleine, pittoreske stadje, dat ooit een welvarende zeehaven 

was én een ontmoetingsplaats voor oosterse en westerse culturen. In de eerste helft van de 17de eeuw 

kwamen hier heel wat missionarissen aan en ze vestigden zich in dit plaatsje, dat toen al een aanzienlijke 

groep Westerse kooplieden huisvestte. We bekijken de mooie huizen die deze handelaars er lieten neerzetten 

en zien eveneens de 400 jaar oude Japanse overdekte brug. In de namiddag rijden we naar Hue en bezoeken 

onderweg het Chammuseum te Danang. Hotel Indochine Palace. (O-M-A) 

 

Dag 12  Hue 

Volle dag voor de ontdekking van de oude keizerlijke hoofdstad van Vietnam. De Nguyen-vorsten lieten te 

Hue talloze schitterende bouwwerken na. Het opvallendste is de omwalde keizerlijke citadel, met zijn 

Verboden Purperen Stad. Een boottocht op de Parfumrivier brengt ons naar de Thien Mu-pagode. De 

mausolea en praalgraven van de Nguyen-keizers liggen verspreid langs de oevers van de Parfumrivier en 

zijn stuk voor stuk juweeltjes. We bezoeken de majestueuze tombe van Minh Mang, alsook het pompeuze 

praalgraf van Khai Dinh en de tombe van Tu Duc. (O-M-A) 

 

Dag 13  Hue – Saigon 

Vlucht naar Saigon. Saigon, of Ho Chi Minh Stad, is een schoolvoorbeeld van de zoemende drukte die 

kenmerkend is voor bijna elke stad van Azië. In het historische centrum zien we onder meer het 

Oorlogsmuseum, de Neoromaanse Notre-Dame-kathedraal, het voormalige presidentieel paleis, de markt 

van Ben Thanh en het levendige Chinatown. Hotel Majestic Saigon. (O-M) 

 

Dag 14  Saigon - Can Tho 

Rit naar Ben Tre, waar we inschepen voor een boeiende boottocht door de uitgestrekte Mekong-delta. Op de 

vele rivierarmen en kanalen van de delta kunnen we het dagelijkse leven in al zijn aspecten gadeslaan. We 

bezoeken een van de talrijke huisateliers waar kokosnoten verwerkt worden en zien hoe slaapmatten 

gemaakt worden. We maken een fietstochtje langs het water en verkennen de smalste kanaaltjes met kleine 

bootjes. Hotel Victoria Can Tho. (O-M-A) 

Dag 15  Can Tho - Siem Reap 



Vroeg uit de veren voor een bezoek aan de drijvende markt van Cai Rang, waar we kennis maken met speciale 

verkooptechnieken. Vanop hun boot laten handelaars koopwaar aan een lange stok bungelen om de 

kandidaat-kopers hun aanbod te tonen. Terugkeer naar Saigon en vlucht naar Siem Reap in Cambodja. Na 

het vervullen van de grensformaliteiten maken we een boottocht naar de drijvende dorpen op het Tonle 

Sapmeer. Hotel FCC Angkor. (O-A) 

 

Dag 16  Siem Reap 

Vandaag verkennen we het tempelcomplex van Angkor. We zien onder meer de oude hoofdstad Angkor Tom 

met de indrukwekkende Bayon, Baphoun, het Olifantenterras, het terras van de Lepra-koning en Phimean 

Akas. We nemen ook een kijkje bij de prachtige Preah Khantempel. Lichte lunch. Als kers op de taart bezoeken 

we in de namiddag de majestueuze Angkor Wat, beschouwd als de mooiste tempel uit het Indiase 

cultuurgebied. We sluiten de dag af in de half door de jungle overwoekerde tempel van Ta Prohm. (O-M) 

 

Dag 17  Siem Reap 

Onze dag start met de ontdekking van de jungletempel van Beng Mealea, een van de meest indrukwekkende 

en minst toeristische tempels in de Angkor-regio. Een ander minder gekend pareltje is Kbal Spean. Hier 

maken we een wandeling door de jungle naar de “Rivier der duizend lingams”. Bezoek aan het in een uiterst 

fijn bewerkte, in rode zandsteen opgetrokken Shiva-heiligdom van Banteay Srei. (O-M-A) 

 

Dag 18  Siem Reap – Brussel 

Vrije tijd tot aan de transfer naar de luchthaven voor vlucht naar Brussel, via Bangkok. (O) 

 

Dag 19  Brussel 

’s Ochtends aankomst in Brussel. 

 

 
 

Inbegrepen in de prijzen 

In het programma vermelde vluchten 

Luchthaventaksen, brandstoftoeslagen en veiligheidstaksen zoals gekend op 1 november 2022 

Overnachtingen in de vermelde hotels (of gelijkwaardig) op basis van kamer en ontbijt 

Vermelde middag- en avondmalen (M=middagmaal, A=avondmaal) 

In het programma vermelde bezoeken en activiteiten 

Diensten van een Nederlandstalige Dromen-reisleider/gids 

Diensten van lokale Engelssprekende gidsen 

Transport ter plaatse 

Fooien voor lokale gidsen, chauffeurs en hotelkruiers 

 

Niet inbegrepen in de prijzen 

Annulerings-, reisbijstand- en bagageverzekering 

Visumkosten (voor de 3 landen) 

Vrijblijvende fooi voor reisleider 

Korte Warandedreef 3 – 8490 Varsenare ꟾ Tel: +32 (0)50/38.68.19  ꟾ   info@dromen.be 

Ond.nr BE 0673.319.065 


