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Halvdags byrundtur i Hanoi
Dagens rundtur i det centrale Hanoi bliver 
et møde med byens spændende historie, 
der strækker sig fra kejsertiden over den 
franske periode og frem til det moderne 
Vietnam. Noget af det første man lægger 
mærke til, er de mange brede boulevar-
der og smukke bygninger fra den franske 
kolonitid, der er medvirkende til at skabe 
byens helt særlige stemning. Små søer 
og grønne arealer er ligeledes med til at 
skabe nogle tiltrængte oaser, hvor folk 
samles tidlig morgen og sen eftermiddag 
for at dyrke tai chi, spille badminton eller 
blot sidde i skyggen og følge livets gang.
Vi starter med at køre til Ho Chi Minhs 
mausoleum, der hver dag besøges af sko-
leklasser og turister fra nær og fjern, der 
er kommet for at vise deres respekt for 
den store leder. Landefaderens balsame-
rede krop ligger til skue i sit traditionelle 
hvide jakkesæt, med undtagelse af en 
periode hver vinter, hvor han flyttes til 
konserveringseksperterne i Rusland. Der 
er fortsat meget stor respekt omkring 
Ho Chi Minh, hvis portræt ses alle vegne 
– på pengesedler, frimærker, plakater 
og i enhver butik. Vi hører Ho Chi Minhs 
fantastiske historie, imens vi går rundt 
i området omkring mausoleet, hvor vi 
blandt andet også ser det primitive hus 
han boede i under Vietnam-krigen.
Det kan være svært at se, at Hanoi lige 
har fejret sin 1.000 års fødselsdag, da 
der kun er ganske få bygninger, der kan 
dateres tilbage til den tid. En af de få 
undtagelser er turens næste stop, Lit-
teraturens Tempel, der blev grundlagt 
i 1076 af kejser Ly Thanh Tong, og som 
igennem tiden har fungeret som en af den 
Vietnamesiske elites vigtigste læreranstal-
ter. Tempelkomplekset er et glimrende 
eksempel på traditionel vietnamesisk 

arkitektur, der kombinerer klassiske byg-
gematerialer og havekunst med Konfucius 
lærer om ying og yang. 
Fra det historiske tempelkompleks fort-
sætter I til Hanois gamle bydel. Tidligere 
var de smalle gader i denne del af byen 
inddelt i erhverv, og således går I måske 
ad Silkegade til Falsknerigade for til sidst 
at ende i gaden med brudeudstyr eller 
fuglebure. Den gamle bydel huser en 
del lokale markeder, hvor der sælges alt 
til det vietnamesiske køkken – grøntsa-
ger, frugter, stegte ænder, hunde, frøer 
og nudler. Den historiske gamle bydel 
rummer ligeledes en række fremra-
gende restauranter, så så forhør jeg med 
guiden, som kan give Jer brugbare tips til 
aftenens restaurantbesøg.
Byrundturen slutter ved Hoan Kiem søen, 
centralt beliggende ved den gamle bydel. 
Her er der mulighed for at krydse den 
smukke træbro til Ngoc Son templet, der 
ligger på en lille ø i søen, og lære mere 
om søens mytiske historie.

Heldags byrundtur  
i Hué og omegn
Dagen i dag kommer i høj grad til at 
fokusere på kejsertidens Vietnam, der var 
centraliseret omkring det royale palads 
midt i Hué, samt de mange kejserlige 
gravsteder, der omgiver byen. Fra ba-
negården begynder turen i fodsporet på 
Nguyen dynastiet, når I krydser Parfume-
floden og kører gennem citadellets høje 
forsvarsmur til det kejserlige palads. 
Paladset i Hué har mange ligheder med 
Den Forbudte By i Beijing, og området 
bag selv paladset kaldes da også for 
”Den Forbudte Lilla By”. Som kejsergra-
vene, er også dette historiske område på 
UNESCO’s liste over Verdens Kulturarv, 
og mange ressourcer er i de seneste år 

blevet brugt på at restaurere områdets 
smukke bygninger. Dette medvirker til, at 
den besøgende får et ganske godt indblik 
i datidens klassiske arkitektur, men 
også en fornemmelse af hvilken luksus 
kejseren og hans familie omgav sig med. 
Blandt andet er bygningerne udsmykkede 
med mosaikker og figurer, fremstillet af 
potteskår fra værdifuld kinesisk porce-
læn, semiædelstene og bladguld. I har 
god tid til at kigge indenfor i de mest in-
teressante bygninger og nyde de smukke 
havearealer, imens vi hører historien om 
forfængelige kejsere med krigeriske ten-
denser, for hvem luksus var en selvfølge.
Indenfor citadellets mure besøger vi 
ligeledes HOPE projektet, der er et af 
Vietnams mange private projekter for folk 
med handicap. Brugerne er høre- og tale-
hæmmede og de modtager sprogtræning 
og anden skolerelevant undervisning sam-
tidig med en erhvervsrelevant træning i 
eksempelvis syning.
Ikke langt fra de kejserlige gemakker 
besøger I Hués farverige Dong Ba marked, 
for at få et indblik i, hvad de menige 
vietnamesere serverer på deres middags-
bord hjemme i deres små lejligheder. I 
de smalle gange mellem de mange boder 
med et rigt udvalg af fødevarer, tøj og al-
verdens ragelse, er der en tæt stemning. 
Der tinges hårdt om priserne, og det er 
ikke altid der opnås enighed om prisen. 
Det mest interessante er at koncentrere 
sig om fødevarerne, hvor et bredt udvalg 
af eksotiske frugter, smagfulde grøntsa-
ger og krydderurter fanger øjnene, men 
næsen påvirkes mere af slagterafsnittets 
friskslagtede kyllinger, grise, køer og ikke 
mindst fisk i alle varianter: Friske fisk, 
levende fisk, tørrede fisk, saltede fisk og 
den uundværlige fiskesauce.
I slutter formiddagen af på markedet og 



kører tilbage til hotellet, hvorefter der er 
afsat tid til at slappe lidt af, nyde en fro-
kost eller måske til at besøge en af byens 
mange gode gadekøkkener, hvor man er 
sikker på at falde i snak med de lokale.
Efter frokost går turen til to af de mest 
interessante og imponerende gravsteder. 
Det første er opført af kejseren Tu Duc. 
Traditionen tro blev byggeriet af gravene 
styret med hård hånd af kejseren selv, der 
gerne ville sikre sig et værdigt eftermæle. 
Stedet fascinerede kejseren, der brugte 
mere tid her end på paladset i Hué med 
at skrive poesi i en af de små pavilloner 
eller fiske i søen, der i sæsonen er dæk-
ket af velduftende lotusblomster. Ingen 
ved med sikkerhed, hvor Tu Ducs nøjagti-
ge gravsted, og dermed de store værdier, 
der fulgte ham i graven, er placeret, idet 
de 200 tjenestefolk, der fulgte ham til 
gravstedet, efterfølgende blev halshug-
get. Vi har tid til at nyde det parklignende 
område, og selv gætte med på, hvor Tu 
Ducs jordiske rester ligger gemt.
Næste stop er kejseren Khai Dinhs grav, 
der på mange punkter bryder med Nguyen 
dynastiets traditionelle design. Placeret 
på en bakketop uden at være omgivet af 
veltilrettelagte grønne arealer, finder I en 
bygning, der kombinerer kejserens fascina-
tion af europæisk arkitektur med det klas-
siske vietnamesiske udtryk. En stejl trappe 
fører til selve hovedbygningen, der med 
sit gotiske ydre og farvestrålende indre er 
helt unik. Statuer af drager og bevæbnede 
vagter er der naturligvis blevet plads til, 
men det er i skildringen af de fire årstider, 
udført i porcelænsmosaik og glas, i bygnin-
gens hovedrum, at stedets ekstravagante 
fremtoning kommer til sin ret.
Hen på eftermiddagen skal I til messe i 
Thien Mu pagoden, hvis syv etagers klok-
ketårn, står som byens synlige vartegn på 

en lille bakketop tæt ved Parfume flodens 
bred. Buddhistiske munke valfarter til 
denne fredelige oase for at meditere 
og blive undervist, og hver eftermiddag 
spiller de på traditionelle instrumenter 
ledsaget af sang og bøn. I sejler afslut-
ningsvis med en af de moderne drage-
både, og forhåbentlig oplever I en smuk 
solnedgang over Parfume-floden.

Byvandring i Hoi Ans  
historiske bydel
I skal på byvandring i Hoi Ans gamle 
bydel, hvor I hører historien om dengang 
Hoi An var en af Sydøstasiens vigtigste 
handelsbyer på lige fod med Macau og Pe-
nang. Dengang handelsmænd fra Europa 
og Asien mødtes her for at handle med 
porcelæn, krydderier, medicin, perler og 
ikke mindst silke. Det er let at se, hvorfor 
UNESCO har valgt at frede den historiske 
gamle bydel, og placere den på listen 
over verdens kulturarv, for det er et unikt 
eksempel på traditionel arkitektur og 
byggekunst. I dag fremstår Hoi An som 
en velbevaret handelsby fra kolonitidens 
Vietnam med atmosfærefyldte og bilfri 
gader, små hyggelige caféer og butikker 
indrettet i de fredede bygninger, så der 
er noget om snakken, når vietnameserne 
taler om Hoi An som Vietnams smukkeste 
by. I besøger nogle af de gamle han-
delshuse, kigger indenfor i de familie-
drevne templer krydser den 400 år gamle 
overdækkede japanske træbro og kigger 
forbi det lokale marked. I skal også prøve 
kræfter med at lave nogle af de traditio-
nelle silkelanterner byen er kendt for og 
er der tid, kan I besøge en silkefabrik, 
med mulighed for at få skræddersyet en 
kjole eller jakkesæt på rekordtid.

Halvdags byrundtur i Saigon
På trods af, at Saigon umiddelbart virker 
en anelse uoverskuelig og lidt udfor-
drende, gemmer metropolen på en række 
små fascinerende højdepunkter. Denne 
halvdags byrundtur starter ved det det 
historiske Saigon Post Office, hvor tiden 
nærmest har stået stille gennem de sene-
ste 50 år. Indbyggerne i Saigon er stolte 
af deres posthus, og det samme gælder 
for den katolske Notre Dame katedral, 
der ligger lige overfor posthuset. I det 
sydlige Vietnam har katolicismen spillet 
en markant rolle i nyere tid, og udover at 
besøge den enkelt indrettede katedral, 
hører I også historien om det katolske 
Sydvietnams kamp mod resten af landet.
Fra katedralen går turen forbi præsident-
paladset og videre til krigsmindemuseet, 
hvor I får en kort fortælling om Vietnam-
krigens betydning for det sydlige Viet-
nam. Museet indeholder krigsbytte i form 
af amerikanske fly, helikoptere og tanks, 
imens de indendørs udstillinger fortæller 
om krigens lidelser, med særlig fokus på 
ofrene for de famøse napalm- og Agent 
Orange-angreb. Udstillingerne er ikke for 
sarte sjæle, men de bidrager til en for-
ståelse af, hvad der foregik under krigen.
I fortsætter rundt i Chinatown, der er 
samlingssted for byens etniske kinesere 
og et ivrigt forretningsliv. Her besøger I 
et af områdets mange små fine templer, 
Thien Hau, hvor de troende kommer for 
at ofre til forfædrene i form af gaver og 
afbrænding af falske pengesedler. By-
rundturen afrundes med et besøg på det 
overdækkede Binh Tay Market, hvor de 
handlende sælger alt fra billige kopivarer 
og tekstiler til friske råvarer, grøntsager, 
frugter, fisk og frøer. På markedet er der 
små madboder, som sælger herlige viet-
namesiske specialiteter og nudelsupper.



Pris pr. person kr. 1.295

For den samlede udflugtspakke

Prisen inkluderer
• Lokale engelsktalende guider 
• Entréer i henhold til program
• Transport i egen bil med chauffør
• Private udflugter, ikke andre deltagere

Prisen inkluderer ikke:
• Drikkepenge til lokalguider og chauffører
• Måltider og drikkevarer

Turene sælges som én samlet pakke, og det er altså 
ikke muligt kun at købe en eller to af turene. 

www.cpt.dk
cpt@cpt.dk 
8613 7744
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