Oplev Vietnam, Laos og Cambodia på din måde!
Rejs med tanke på økologi og miljø!

Praktiske Informationer
Hvornår rejser man til Vietnam?
Man kan rejse til Vietnam året rundt. Men, Vietnam er et langstrakt land og derfor varierer klimaet, efter hvor
du er. Derfor er der ikke et entydigt svar på spørgsmålet om bedste rejsetidspunkt til Vietnam.
Den bedste rejsetid i det nordlige Vietnam er forår/sommer fra april til juni samt efterårsmånederne fra
september til november/december. Juli og august er meget varme og det er her der falder mest regn. Fra
december til marts kan der være køligt og fugtigt. I Centralvietnam er juli og august meget varme omkring
35°, september samt februar til maj er rigtig dejlige, mens der er regntid (tyfon-sæson) fra oktober til januar
dog stadig med gode høje temperaturer. I det sydlige Vietnam er der regntid fra maj til oktober/november med
heftige tropiske regnskyl typisk om aftenen. Det bedste tid at rejse i Sydvietnam er fra november til april, hvor
temperaturerne er behagelige og fugtigheden er lav
Forsikring
Det er vigtigt at have en rejseforsikring, når du rejser til Vietnam. Hvis du bliver syg, eller uheldet på anden
måde er ude, kan det koste rigtig mange penge at få hjælp uden en forsikring. Det er også en god ide at have
en afbestillingsforsikring, så du ikke mister noget, hvis du bliver nødt til at afbestille din rejse pga. sygdom
eller andre godkendte afbestillingsårsager.
Måske har du allerede en rejseforsikring og afbestillingsforsikring i din indboforsikring eller via dit
kreditkort, men vi anbefaler kraftigt, at du tjekkker betingelserne grundigt. Vi samarbejder med Gouda, som
er specialiseret i rejseforsikringer og derfor ofte dækker mere end mange indbo/kreditkort forsikringer. Du
kan se alle deres forskellige forsikringer på deres hjemmeside her.
Du er velkommen til at kontakte os for mere information og husk, at en afbestillingsforsikring skal tilkøbes
ved bestilling af rejsen.
Penge og kreditkort
Der findes hæveautomater i de større byer, så der er ikke grund til at medbringe mange kontanter. Medbring
USD, hvis du alligevel tager kontanter med, disse er nemmest at veksle til den lokale møntfod.Du har
mulighed for at veksle USD til Vietnam Dong i Noi Bai lufthavn (Hanoi), Tan Son Nhat lufthavn (Ho Chi
Minh-byen) og i bankerne.
Kreditkort
De store kreditkort – Visa og Masterkort – bliver stadig mere udbredte. Der er imidlertid et ret højt gebyr på
korttransaktioner – normalt 4%. Man kan hæve kontanter med Visa og Masterkort i de store banker – som
regel også mod et gebyr på 4%.
Mobiltelefoner og internet
De fleste telefonselskaber understøtter samtaler i Vietnam. Tjek med din udbyder omkring taksterne, for de
kan være noget dyre. Der er gratis wifi på de fleste hoteller og mange coffee-shops, bare spørg efter
password.
Tidszone
Tidsforskellen mellem Danmark og Vietnam er +6 timer. Ved dansk sommertid +5 timer.
Vaccinationer
Der kræves ingen obligatoriske vaccinationer ved indrejse til Vietnam, men visse anbefales.
Forhør dig hos din egen læge eller hos Rejseklinikken.
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Tag med hjemmefra
Myggespray og mavemedicin.
Sol
Solen i Vietnam er stærk. Benyt solhat og solcreme med høj faktor og undlad ophold i direkte sol mellem kl.
12 og 15.
Prisniveau
Prisniveauet er generelt lavere end i Danmark, men det kommer naturligvis an på, hvor du går hen.
Pas/Visum
Der kræves ikke visum for danske statsborgere ved ophold under 15 dage. Passet skal være gyldigt mindst 3
måneder fra indrejsedato og en gyldig returbillet for udrejse senest 15 dage fra indrejsedatoen skal kunne
fremvises. For ophold på mere end 15 dage skal der søges visum. Du kan på udenrigsministeriets
hjemmeside læse om de aktuelle visumregler for Vietnam.
Særlige forhold
Der er 220 V. Enkelte steder er der 110 V. Medbring en adapter.
Under din rejse i Vietnam
Drikkepenge
Det er almindeligt at give drikkepenge i Vietnam. Der gives generelt drikkepenge på restauranter, hoteller,
lokalguider og chauffører. Et passende beløb på ca. 10% af restaurantregningen og et par dollar til guiden
efter en sightseeingtur. Visse restauranter har dog allerede drikkepenge inkluderet i prisen.
Valuta
Vietnams møntfod er vietnamesiske dong (VND). Du kan se den akutelle kurs her. Valutaomregner
Sikkerhed
Vietnam er generelt et meget sikkert land at rejse i. Kriminalitet over for turister begrænser sig generelt til
lommetyveri, og kan undgås med almindelig omtanke og fornuft. Undgå at fremvise dyre smykker og store
kontantbeløb. Følg altid guidens råd og vejledning omkring sikkerhed, og der vil ikke være nogen fare.
Påklædning
Generelt let sommertøj, men der bør også medbringes gode vandresko/sandaler, lange bukser og langærmet
skjorte/jakke, der kan beskytte mod insektbid og solens stråler samt regntøj eller lille paraply til en byge. Det
er også en rigtig god ide at medbringe en trøje, da der er aircondition både i bussen, på restauranter og i
butikker. Det er ikke nødvendigt at medbringe jakkesæt, slips eller lignende, almindelig pæn påklædning
rækker.
Man skal være specielt opmærksom på beklædning i templer etc. Beklædningen må ikke være stødende:
Bermudashorts, bukser, nederdel, løs T-shirt, skjorter, sko, sandaler, etc. går an – men f.eks. korte shorts,
ærmeløse bluser, stramme T-shirts og klipklapper er ikke velanset. Det er en god ide, at medbringe badetøj,
da alle hotellerne har swimmingpool.
Etikette og kulturelle forskelle
Vietnameserne er generelt meget åbne og tager imod turister med et smil og et ”hello, sir”. At opleve forskelle
i kultur og etikette er en af fornøjelserne ved at rejse, og det er vigtigt at respektere disse forskelle. Det ligger
ikke til vietnameserne at rette på folk, men man går ud fra, at gæster ved ankomsten til landet selv har sat sig
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ind i, hvordan man opfører sig. Derfor ønsker vi herunder at give dig nogle tips og råd, der vil bidrage til en
endnu bedre oplevelse af Vietnam.
Selv om vietnameserne generelt er vant til mange turister, forventes det, at man respekterer deres helligdomme
og skikke med ærbødighed og korrekt påklædning. Man tager skoene af, før man betræder et tempel, og husk
at fødderne holdes nede og aldrig vendt mod Buddha-figurer eller helligdomme, idet fødderne betragtes som
urene. Man berører og klatrer ikke på Buddha-figurer og historiske monumenter.
•
•
•

Undgå korte shorts, lårkorte nederdele og tank tops, især ved templer og kirker og ude på landet, hvor kun
få turister færdes.
Tag altid skoene af, når du går ind i et privat hjem eller i et tempel.
Tag hatten af, når du går ind i et tempel eller du henvender dig til ældre eller til øvrighedspersoner,
herunder munke.

Ikke alle steder må man fotografere. Vær derfor opmærksom på påbud. Man poserer heller ikke foran Buddhafigurer. Især når man besøger Ho Chi Minh´s mausoleum, skal man være korrekt påklædt. Det vil sige: lange
bukser, nederdel, bluse eller skjorte med korte eller lange ærmer. Man må ikke medbringe fotoudstyr,
drikkevarer etc. og det er heller ikke tilladt at tale, når man i én række går forbi Ho Chi Minh.
Vietnameserne betragter det som uværdigt og uanstændig opførsel, hvis man ikke er i stand til at kontrollere
sig selv og sine følelser. Derfor, undgå at vise vrede eller blive ophidset. At vise frustrationer eller vrede ved
at råbe eller være ubehøvlet er ekstremt uhøfligt og nedladende og fører ikke til noget godt.
Offentlige kys og kærtegn er højst upassende. Kropskontakt og at holde i hånd er lidet velset, selv om det er
almindeligt, at personer af samme køn ses hånd i hånd. Ligeledes bør man altid være tækkeligt påklædt. I de
store turistområder er det dog accepteret at afvige fra normerne inde på hotelområderne. Rør aldrig en
vietnameser på hovedet. Det betragtes som uhøfligt, da håret er helligt.
Tiggere opleves i nogle områder og naturligvis kan man give de gamle og invalide en skilling, men ikke børn
og unge mennesker. Hvis man vil give børnene noget, så giv dem shampoo, sæbe, blyanter og kladdehæfter.
Især skal man tænke på, at vi er gæster i en fremmed kultur og tage hensyn.
•
•
•
•
•
•

Undgå at pege med fingre, det opfattes stødende og nedladende. Brug i stedet hele hånden.
Undlad at vise kærtegn offentligt, fx at holde om hinanden eller at kysse, det opfattes stødende.
Undgå nøgenbadning og nøgensolbadning fuldstændigt, det regnes for fuldstændig uanstændigt – også
på stranden.
Undlad at røre børns hoveder, det regnes for at bringe uheld (vietnamesere rører skuldre og arme i stedet)
Undgå at stikke/efterlade spisepinde i risskålen, læg dem ved siden af. Hvis de efterlades strittende i
risskålen minder de om røgelsespinde, som man tænder i templerne til ære for afdøde.
Brug altid enten begge hænder eller højre hånd, når du rækker noget til andre eller du modtager noget fra
andre. Brug aldrig kun venstre hånd.

