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Velkommen
Når man er i gang med at planlægge sit liv rejse til fantastiske Vietnam, har vi erfaring for, at
der dukker en masse spørgsmål og overvejelser op. Der kan både være tale om helt
praktiske forhold eller hjælp til at huske at få alt det vigtigste ting pakket ned inden afrejse.
Vietnam Rejser har i samarbjde med vores kunder lavet denne lille guide for at give dig/jer en
god begyndelse på rejsen. Vi håber guiden kan være en god hjælp inden rejsen, og at du/I
kontakter os, hvis I har forslag til ændringer eller tilføjelser.
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Inden du rejser
Det vigtigste at have styr på inden afrejse til Vietnam er selvfølge flybillet, pas, visum og
rejseforsikring. Det er dit personlige ansvar at udrejsereglerne overholdes.
Pas og visum; (nedenstående informationer er hentet direkte fra Udenrigsministeriet)
• Ophold under 15 dage: Danske statsborgere er fritaget for visum i op til 15 dage, hvis
følgende 3 betingelser er overholdt:
1. Passet skal være gyldigt 6 måneder fra indrejsedato.
2. Gyldig returbillet/dokumentation for udrejse inden for de 15 dage fra indrejsedatoen.
3. Der skal være gået minimum 30 dage siden udrejsen fra et eventuelt tidligere visumfrit
ophold. (Ønskes genindrejse tidligere end 30 dage fra et eventuelt tidligere visumfrit
ophold, skal der søges om visum).
• Ophold over 15 dage: Ved ophold over 15 dage er der visumpligt for danske
statsborgere. Visum søges ved den vietnamesiske ambassade. Kun i særlige tilfælde
kan visum opnås ved ankomst. Passet skal være gyldigt 90 dage fra indrejsedato.
• Danske pas som er blevet forlænget anerkendes ved indrejse i Vietnam.
• Danske provisoriske pas samt EU-nødpas anerkendes som et hjemrejsedokument til
Danmark. Hvis man mister sit pas i Vietnam og skal have udstedt et provisorisk pas,
kræver det, at man får et "udrejsestempel" ved de vietnamesiske myndigheder. Denne
proces kan tage op til 3 hverdage.
• Indrejse i Vietnam på et provisorisk samt EU-nødpas kræver at der søges om visum
forinden. Kontakt den vietnamesiske ambassade herom.
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Rejseforsikring;
En rejseforsikring er vigtig, og det er altid væsentligt at undersøge, hvad de enkelte forsikringer
dækker. Følgende forhold kan med rette tages i betragtning;
•
•
•
•

rejsens længde (vær sikker på dækning under hele rejsens varighed)
rejsens art (ferie/studier/forretning)
rejseaktiviteter (vær sikker på dækning i forbindelse med alle planlagte aktiviteter, herunder
risikable sportsgrene)
konstaterede sygdomme.

Det væsentligste er nok at forsikringen dækker udgifter ved sygdom, tilskadekomst og evt.
hjemtransport til Danmark.
Vær opmærksom på, at almindelige rejseforsikringer ikke nødvendigvis dækker dykning,
bjergbestigning og svæveflyvning.
Inden du bestiller en rejse, hvori der indgår risikable aktiviteter som f.eks. dykning, riverrafting,
Find rundt; Husk at tage et bykort på hotellet og evt. deres visitkort. Skal du senere med en taxa,
er du helt sikker på at komme tilbage til det rigtige hotel.
Drikkepenge; Der forventes ikke altid drikkepenge, især på lokale restauranter. På mere
internationale steder forventer man i højere grad drikkepenge. Giver man drikkepenge, bør beløbet
være rimeligt. For små drikkepenge kan blive opfattet som en hån.
Påklædning i templer og pagoder; Når du besøger templer og pagoder, så sørg for at pakke
en ekstra skjorte eller et tørklæde til at dække dine skuldre. Husk, at du besøger et stykke
kulturhistorie, så vis det respekt.
Vær en hensynsfuld fotograf; De fleste vietnamesere vil gerne fotograferes, og allerhelst
sammen med dig. Men der er selvfølgelig også folk, der ikke ønsker den uendelige
opmærksomhed fra turisternes klipsende kameraer. Spørg derfor altid, hvis du er i tvivl – du får
oftest et smilende ja.
Der er nogle steder som Ho Chi Minh Mausoleet eller militære bygninger, hvor fotografering er
forbudt.
Taxa; Du kan ikke altid stole på taxameteret, og uærlige chauffører kan også finde på at køre
omveje, for at gøre turen dyrere. Vietnam Rejser anbefale følgende taxaselskaber i Hanoi; Taxi Mai
Linh, Thanh Cong Taxi eller Thanh Nga Taxi.
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Priser; Husk, at det ikke er uhøfligt at prutte om prisen, det forventes. Kaster man sig ikke ud i
forhandlingens ædle kunst, risikerer man at betale langt over den faktiske pris for en vare.
Det er selvfølgelig altid svært at vænne sig til en ny valuta, og man bør derfor være opmærksom på
følgende faldgruber;
Flere af sedlerne har samme farve,
så det med at holde tungen lige i
munden, når man skal betale. Ikke
alle er ærlige, og giver man en
forkert seddel, vil det måske ikke
blive bemærket.
Alle sedler fra 10.000 dong og
opefter er lavet af plastik, og har
altså den praktiske fordel, at de ikke
tager skade, hvis man glemmer sine
penge i lommen inden man springer
i havet eller poolen. Men de glatte
sedler har også den bagdel, at de
nemt hænger sammen. Husk at
tjekke, inden du betaler, så du ikke
ender med at betale dobbelt.
Det er nemt at veksle penge i
Vietnam. De fleste banker, hoteller
og rejsebureauer vil oftest gerne
veksle, hvis valutaen er dollars (USD)
Der er hæveautomater overalt i de
store byer, og de fleste accepterer
udenlandske kort. Helt sikker er man
dog, hvis man benytter følgende
banker: Vietcom, Sacombank, Vietnam, Agribank og Technobank. Man kan også benytte en af de
mange udenlandske banker: Commonwealth Bank (Australia), ANZ (Australian & New Zealand),
HSBC og Citibank.
Vær opmærksom på, at de fleste vietnamesiske banker ikke udbetaler mere end 4 – 5 millioner
dong, mens de fleste udenlandske banker tillader helt op til 9 millioner dong. Det skal desuden
bemærkes, at de fleste ATM hæveautomater oftest udbetaler med 100.000 dong sedler.

Andre forhold du bør være opmærksom på;
Lommetyve; Vietnam er et fattigt land, og der er ingen grund til at friste svage sjæle. Sørg derfor
for ikke at vifte med din Smartphone eller pengepung. Voldelig kriminalitet er heldigvis meget
sjælden, men lommetyve findes overalt – især i de byområder, hvor der er mange turister.
Drikkevand; Det er vigtigt at drikke rigeligt med vand, specielt hvis man kommer til Vietnam i den
varme periode. Drik dog aldrig postevand, men køb det på flaske.
Maden; Det vietnamesiske køkken er lækkert og billigt, og der er ingen grund til at holde sig
tilbage. Spiser du fra gadekøkken, er det dog vigtig, at du kigger efter den generelle hygiejne, og
vælg gerne et sted, hvor der er kunder. Vietnam byder også på masser af muligheder, hvis man er
vegetar.
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Pakkeliste
Vi ved godt, at der ikke findes to mennesker der pakker ens, når de skal ud at rejse. Men vi ved
også, at der er en række fællesnævnere, når kufferten eller rygsækken skal gøres klar.
Nedenstående liste skal altså betragtes som en rettesnor for dels de vigtigste ting samt det vi har
erfaring for, du får brug for, mens du er på eventyr.
Generelt
• Pas
• Visum
• Flybilletter
• Kreditkort/kontanter (gerne flere kort, hvis et bliver slugt af en ATM maskine)
• Rejseforsikring
• Tøj og toiletsager
Vietnam har tre regioner (Nord, Syd og det centrale Vietnam) og de har hver deres klima.
Det nordlige Vietnam er meget varmt med en høj luftfugtighed især fra juni til august. I vinterperioden
fra november til marts er det køligt og fugtigt, og den høje luftfugtighed får kulden til at mærkes
værre end den er. Bjergområderne i nord, herunder Sapa og Mai Chau kan være ret koldt – selv
om der yders sjældent kommer sne.
Det centrale Vietnam er generelt varm året rundt, og regntiden er fra august til december. I efteråret
(oktober og november) kan området rammes af storme og tyfoner.
Det sydlige Vietnam har 2 årstider (mens der er 4 årstider i nord). Den våde sæson er fra juni til
oktober og den tørre sæson resten af året. Klimaet er tropisk og varmt året rundt.
Med de klimamæssige forskelle i erindring, kan man afhængig af ens rejsemål overveje, hvad man
skal medbringe. Nedenstående liste er derfor kun et forslag;
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Tøjet
Vietnameserne klæder sig konservativt og ærbart, og det bør man huske i respekt for den kultur
man besøger.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Personlige tøj
Toiletartikler
Personlig medicin
Hat (når solen brænder mest)
Solcreme
Solbriller
Myggebalsam
Regntøj
Let tøj til sommermånederne
Varmt tøj til vinteren i Hanoi og i bjergområderne
Kamera
Lille rygsæk til dagsture og overnatningsture til f.eks. Halong Bay
Passende sko til trekking, cykling eller til ture i grotter og huler.
Lille pude til bus- eller togture
Evt. bærbar computer. Der er wifi overalt, samt på de fleste hoteller.

Bemærk: Indenlandske flyselskaber har begrænsninger på bagage, og der maksimalt
medbringes 20 kg.
Maden
Vietnam er et skatkammer af lækre retter, og den indre gourmet får frit spil for næsten ingen
penge. Man bør dog altid være opmærksom på muligheden for, at de anderledes råvarer kan
give maveproblemer i begyndelsen. Medbring derfor gerne piller mod diarré.
Vegetar? Intet problem.
Vietnam har flyder over med spændende frugter og grøntsager, og er man vegetar, er det intet
problem. Mange restauranter tilbyder således vegetariske retter.
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Ønsker du /I mere information om Vietnam, anbefaler vi vores hjemmeside;
www.vietnam-rejser.dk
eller et besøg på vores hovedkontor i Hanoi, når I er i byen. Vi bor;
57 Luong Ngoc Quyen - lige i hjertet af Det Gamle Kvarter.
I er også altid velkommen til at ringe på telefon +84 (0) 121 511 6624
Vietnam Rejser ønsker jer en fantastisk rejse!!

