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Indonesien är ett land med ofantligt många badmöjligheter,
oavsett fastland eller någon av alla tusentals öar som tillhör
landet. Naturen varierar i det oändliga och erbjuder vackra vyer,
grönskande regnskogar och ett marint liv utöver det vanliga. Att
kombinera bad med kulturella upplevelser och städernas billiga
shoppingmöjligheter är det ett eldorado oavsett vilka
intentionerna är att besöka detta vänliga land.

En av de mest kända öarna är Bali - billiga hotell, spännande mat
och vattensporter i det oändliga.
Från Bali  tar man sig lätt till angränsande ö -Lombok och även den 
dykvänliga lilla ön-Gili.
AllResor har ett stort utbud gällande hotell, utflykter och inrikes
transporter. Vi lägger upp resan och tar er till platser ni inte ens
trodde fanns! Kombinationsresor fungerar perfekt om ni önskar.

Rundresor och kombinationer med sol & bad 

 Sanur Beach hotell

Dag 1 - Ho Chi Minh (middag)
Du hämtas vid flygplatsen eller vid ditt hotell
och under eftermiddagen får du en stadsrundtur
i Ho Chi Minh, fortfarande kallat Saigon av
många.

Dag 2 - Cu Chi (helpension)
Heldagsutflykt till de kända och legendariska
Cu Chi, underjordiska tunnelsystemen. Totalt
finns det mer än 20 mil utgrävda gångar som
användes under kriget mot USA.

Dag 3 - Mekong Delta (helpension)
Efter frukost reser du ut ur Ho Chi Minh och
till en egen hyrd båt, du får nu uppleva det
kända Mekong deltat. Lunch sker i vacker
miljö i en bonsaiträds trädgård. Besök sker
också på en ormfarm innan retur till Ho Chi
Minh.

Dag 4 - Ho Chi Minh (frukost)
Idag får du upptäcka Ho Chi Minh i din egen takt, 
dagen spenderas i egen regi utan någon guide. 
Handla och upplev staden!

Dag 5 - Ho Chi Minh (frukost)
Efter frukost är upplevelsen slut. Kombinera
gärna med ytterligare en upplevelse eller bad.

Pris från: 3.385:-

Norra Vietnam 5 dagar

INDONESIEN - BALI - LOMBOK

Kategori: Hotell ***
Transport: Minibuss / båt
Start: Ho Chi Minh
Slut: Ho Chi Minh
Dagar: 5

Kategori: Hotell ***
Transport: Minibuss / båt
Start: Hanoi
Slut; Hanoi
Dagar: 5

Dag 1 - Hanoi (middag)
Du hämtas vid flygplatsen eller vid ditt hotell
och under eftermiddagen och förkvällen bjuds
du på en vietnamesisk middag på den kända
ThanLong restaurangen med tillhörande kvällsshow.

Kvällen spenderar du på egen hand.

Dag 2 - Hanoi - Ha Long Bay (helpen-
sion)
Efter en avkopplad frukost får du en
stadsrundtur i Hanoi. Efter lunch åker du
österut till vackra Ha Long Bay.

Dag 3 - Ha Long Bay (helpension)
Efter frukost åker du till färjelägret och vidare
på en 5-timmars båtfärd. Du får uppleva
Ha Long Bays vackra arkipelag.
Efter båtfärden åker du tillbaka till Hanoi.

Dag 4 - Hanoi (frukost)
Idag får du upptäcka Hanoi i din egen takt,
utan någon guide. Ett tips är att du besöker den
gamla stadsdelen. Handla och upplev staden!

Dag 5 - Hanoi (frukost)
Eter frukost är upplevelsen slut. Kombinera
gärna med ytterligare en upplevelse eller bad i
Vietnam!

Pris från: 3.880:-



2

Hotellpriser är per rum och natt, resterande per person om inget annat anges.
För resevillkor se: www.allresor.se

Vietnam Highlights 8 dagar

Dag 1 - Hanoi
Du möts upp på flygplatsen i Hanoi och efter
incheckning på ditt hotell får du en genomgång
av din rundresa och en kortare tur runt Hanoi.
På kvällen får du uppleva en lokal
teaterföreställning.

Dag 2 - Hanoi - Ha Long Bay (fru-
kost)
Efter frukost får du en sightseeing av Hanoi
med dess mycket imponerande historiska
sevärdheter. Efter middag åker du österut och
vidare genom landsbygden till Ha Long Bay.
Efter incheckning på ditt hotell får du resten av
dagen att spendera på egen hand.

Dag 3 - Ha Long Bay - Hanoi (fru-
kost, lunch)
Ombordstigning på båten kl. 07.30 för en 
5 timmars kryssning. Nu får du uppleva och se
några av de hundratals klippformationer som

finns i arkipelagen. Ha Long Bay är en mycket
vacker arkipelag och även inskriven i
världsarvslistan. Lunch sker ombord på båten.
Efter båtfärden åker du tillbaka till Hanoi och
incheckning på hotellet.

Dag 4 - Hanoi - Danang - Hoi An 
(frukost)
Du checkar tidigt ut från hotellet och transporteras 
till flygplatsen för inrikes flyg till Danang. 
Väl framme i Danang hämtas du för vidare bilfärd 
till den kända China Beach. Eftermiddagen ägnas 
åt att utforska Hoi An. Du går per fot och upplever 
historiens vingslag i form av vackra byggnader och 
influenser från Kina, Japan och Vietnam. Övernatt-
ning sker i
Hoi An.

Dag 5 - Hoi An - Hue (frukost)
Efter frukost åker du en vacker bilväg norrut längs 
kustlinjen för ankomst till Vietnams gamla huvudstad 
Hue. Väl framme i Hue får du uppleva staden i form 
av en stadsrundtur.

Dag 6 - Hue - Ho Chi Minh (frukost)
Morgon flyg till Ho Chi Minh (Saigon). När
du ankommer Ho Chi Minh står din guide och
väntar på flygplatsen för vidare visning av vad Saigon 
har att erbjuda.

Dag 7 - Cu Chi (frukost)
Efter frukosten besöker du de underjordiska
Cu Chi tunnlarna som använder under kriget
mot USA. Eftermiddagen spenderas på egen
hand.

Dag 8 - Ho Chi Minh (frukost)
Efter frukost är upplevelsen slut. Transfer till
flygplatsen eller kombinera gärna med bad i
Vietnam!

Pris från: 6.475:- 

Kategori: Hotell ***
Transport: Minibuss / flyg / båt
Start: Hanoi
Slut: Ho Chi Minh
Dagar: 8

The Wonders Of  Vietnam 10 dagar

Kategori: Hotell ***
Transport: Minibuss / flyg / båt
Start: Ho Chi Minh/alt Hanoi
Slut: Hanoi/ alt Ho Chi Minh
Dagar: 10

Dag 1 - Ho Chi Minh
Du möts upp på flygplatsen och checkar in på
ditt hotell. På eftermiddagen åker du på en
stadsrundtur i Ho Chi Minh (Saigon).

Dag 2 - Tay Ninh - Cu Chi (frukost)
På morgonen går utflykten till Tay Ninh, 100
km. norr om Ho Chi Minh. Här får du uppleva
hundratals människor med färgglada dräkter
som deltar i en religiös ceremoni med sång.
Sedan fortsätter resan till de berömda och
legendariska Cu Chi underjordiska
tunnelsystemen. Totalt finns det mer än 20 mil
utgrävda gångar som användes under kriget
mot USA. På eftermiddagen återvänder du till
Ho Chi Minh och under tiden som du äter
kvällsmiddag får du se en lokal dansshow.

Dag 3 - Mekong Delta (frukost)
Idag skall du först åka till My Tho 75 km.
söder om Ho Chi Minh, här går du ombord på
en båt för en kryssning i deltat. Du får bl.a.
besöka en familj i deras hem samt uppleva
traditionell sydvietnamesisk sång. Retur åter
till ditt hotell i Ho Chi Minh.

Dag 4 - Ho Chi Minh - Hue (frukost)
Efter tidig frukost åker du till flygplatsen för
en kort flygresa till Hue. Hue är känt för sina
magnifika monument som bygges under
Nguyen dynastin (1802-1945). På
eftermiddagen får du se några
begravningsplatser från tidigare kungar under
1800- och 1900-talen.

Dag 5 - Hue - Danang (frukost)
En morgon sightseeing i Hue och vidare till
Dong Ba marknaden som framförallt är känt
för sina koniska stråhattar. På eftermiddagen
bilar du vidare ungefär 110 km. till Danang, ett
stopp under vägen görs vid vackra Lang Co
lagunen. Väl framme i Danang får du gå på
Cham Sculpture Museum, här finner du
världens största samling av sandstenskulpturer.
Övernattning sker i Danang

Dag 6 - My Son - Hoi An (frukost)
Idag får du uppleva två sevärdheter som är inskrivna
på UNESCO:s världsarvslista. Först
besöker du My Son som har kulturella
fornlämningar från Cham kulturen. My Son
blev ett religiöst centrum i slutet av 300-talet
och platsen användes fram till 1200-talet. Det
andra besöket är staden Hoi An som är känd
för sin flera hundra år gamla bebyggelse.

Dag 7 - Danang - Hanoi (frukost)
Efter frukost åker du till flygplatsen och en kort
flygresa till huvudstaden Hanoi. ( Tillkommer ca
1500 kr/pers) Vid ankomst möts du upp på
flygplatsen för vidare biltransport till ditt hotell.
På eftermiddagen får du en stadsrundtur och
rundturen avslutas med en show.

Dag 8 - Halong Bay (frukost, lunch)
Efter frukost åker du 170 km. österut till Halong
Bay. Ombordstigning på en egen båt för en 4-
timmars kryssning. Nu får du uppleva och se
några utav de hundratals klippformationer som
finns i arkipelagen. Ha Long Bay är en mycket
vacker arkipelag och även inskriven i
världsarvslistan. Lunch sker ombord på båten.
Efter båtfärden åker du tillbaka till Hanoi och
incheckning på hotellet.

Dag 9 - Ninh Binh (frukost)
En heldagsupplevelse som innehåller intressanta
kulturella sevärdheter från Vinh och Le dynastin.
Höjdpunkten på dagen är resan vid vackra Tam
Coc-sjön. Sjön är även kallad ”inlandets Halong
Bay”. Retur till Hanoi.

Dag 10 - Hanoi (frukost)
Sista dagen på din upplevelse i Vietnam
spenderar du på egen hand. Transfer till
flygplatsen eller kombinera gärna med bad i
Vietnam! 

Pris från: 9.035:- 
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Cykel runt norra Vietnam 11 dagar

Dag 1 - Hanoi
Vid ankomsten vid Hanois flygplats, Noi Bai Airport 
möts ni av vår representant som tar er till ert hotell.
Efter välkomst drink är det en kort genomgång av 
kommande dagar. På kvällen är det besök på den 
traditionella Water Puppert Show som är en gammal 
dockteater som utspelas i en vattenbasäng.

Dag 2 - Hanoi - Mai Chau (175 km)
Idag åker vi buss  till Xuan Mai, där vi får våra cyklar 
och startar vår tur till Hoa Binh och Mai Chau. 
Här möter oss vyer av de  vackra bergområden vid 
Trung Son

Dag 3 - Mai Chau - Son La  (150km) 
Idag är cykelturens första mål, Van village, som ligger 
i hjärtat av Mai Chau dalen. Senare kommer vi till Son 
La som ligger i en vacker dal där vi möter invånarna. 
Ett minoritesfolk med namn Thai, Muong och 
H’mong. En gång välkända för sin kamp om frihet på 
tidigt 1900 tal.

Dag 4 - Son La - Dien Bien Phu (180 
km)
Vi lämnar Son La med cykel och buss ca 150 km till 
den exotiska vackra staden Dien Bien Phu. Denna 
stad ligger i en lång dal, Muong Thanh valley, som är 
omgärdad av berg och skogsområde. Ett minnesrikt 
och vackert område.

Dag 5 - Dien Bien Phu (20km)
Vi tar idag våra cyklar till världsberömt område där slu-
tet av franska kolonialismens styrelse såg sig besegrad. 
Besöker även de bunkrar där högkvarteren låg och 
Eliane 2 där den slutliga striden stod innan frigörelsen.  

Dag 6 - Dien Bien Phu - Lai Chau 
(200km)
Vi lämnar Dien Bien Phu på morgonen och cyklar 
längs den slingriga vägen genom ett vackert landskap. 
En dag av oförglömlig naturupplevelse.

Dag 7 - Lai Chau - Phong Tho (70km)
Dagens cykeltur går genom landsbydgen mot Phong 
Tho. Här är en intressant plats för ett stopp och 
besök hos en stamby i bergen och deras marknad. Ett 
område mer eller mindre orört, som ger en upplevelse 
av den orödra naturen i området.

Dag 8 - Phong Tho - Sa Pa (230km)
Idag fortsätter turen genom den vackara dalen med  
stopp i marknadsstaden Binh Lu. Efter stoppet fort-
sätter vi mot Sa Pa där vi stannar för övernattning.  

Dag 9 - Sa Pa (12 km)
Idag en heldag med besök på Sa Pa’s färgglada och 
intressanta området kring Ham Rong Mountain, Cat 
Cat, Lao Chai och Ta Van villages. Vi går också runt 
på stadsmarkanden, som besöks av de olika bergs-
stammarna i området.

Dag 10 - Sa Pa - Hanoi 
Vi lämnar Sa Pa. Åker idag mot Hanoi. Längs turen 
blir det olika stopp och upplevelser av den vackra 
naturen. Ett marknadsstopp är också planerat innan 
ankomsten till Hanoi.

Dag 11 - Hanoi 
Transfer till flygplatsen.

Pris från: 14.500:

Kategori: Hotell *** +
Transport: Cykel/ Minibuss 
Start: Hanoi
Slut: Ho Chi Minh
Dagar: 15

Dag 1 - Hanoi 
Vid ankomst till flygplatsen väntar en transfer som tar er 
till det bokade hotellet. Där väntar en välkomstdrink och 
en genomgång av rin kommande upplevelse. 

Dag 2 - Hanoi - Ha Long (160km)
Efter att vi erhållit våra cyklar tar vi oss ut på landsbyd-
gen mot Röda flodens delta område. Längs vägen ser vi 
risfälten och de lokala byarna. Vattenbufflarna kanske 
är ute på fälten. Målet idag är Halong Bay, som finns på 
världsarvslistan.

Dag 3 - Ha Long - Hanoi - Hue 
(160km)
Idag gör vi en kryssning med möjligheter att ta en 
simtur och utforska de legendariska grottorna. Till lunch 
blir det något från havets läckerheter. Vi cyklar sen 
tillbaka till Hanoi för övernattning på tåget mot staden 
Hue.

Dag 4 - Hue (30km)
Efter ankomst i Hue cyklar vi till Perfume River och den 
vackra Thien Mu Pagoda. Nästa etapp blir på en drakbåt 
som tar oss till King Ming Mangs gravmonument. 
Åter till Hue.

Dag 5 - Hue - Da Nang - Hoi An 
(130km)

Idag besöker vi Imperial Citadel innan vi cyklar vidare 
till Hai Van Pass och Da Nang. Vi korsar  Han River 
och följer sedan kustvägen mot Marble Mountains och  
China Beach fram till den gamla pittoreska handelssta-
den Hoian.

Dag 6 - Hoi An (15km)
På morgonen skall vi till Tra Que Village där vi skall 
prova på farmarlivet. Fortsätter därefter med turen 
genom de trånga gatorna kantade med 200 år gamla 
hus, över Japanska bron, ser på de olika templen och 
den livliga marknaden. Resten av dagen är på egen hand  
mycket för att vila ut efter all cykling och ta ett dopp vid 
Cua Dai beach.

Dag 7 - Hoi An - Quang Ngai (130km)
Nu lämnar vi den charmiga staden Hoi och cyklar 
genom nom det risomgärdade fälten i centrala delen av 
Vietnam, besöker My Lai Memoria innan vi kommer till 
Quang Ngai.

Dag 8 - Quang Ngai - Kon Tum 
(200km)
Idag blir det kombination av cykling och körning genom 
det höglänta Kon Tum området. Besöker lokalbyar och 
det stora Rong huset, som andvänds vid speciella tillfäl-
len av folket.

Dag 9 - Kon Tum - Buon Me Thuot 
(220km)
Lämnar Kon Tum och forstätter till Buon Me Thuot. 
Stannar vid den berömda träkyrkan som byggdes 1913 
och får nu in inblick hur folket lever i detta området.

Dag 10 - Buon Me Thuot (90km)
Heldag på cykel genom det höglänta områden med sina 
byar och sin vackra natur. Besöker regionens mest im-
ponerande och berömda vattenfall Dray Sap. Här finns 

möjlighet att ta en ridtur på elefanter genom Lak Lake 
området innan vi återvänder till vårt hotell.

Dag 11 - Buon Me Thuot - Nha Trang 
(220km)
Idag går turen via granitklipporna, saltfälten och räk-
farmarnas områden. Vi kommer till fiskarbyn Dai Lanh 
och därefter ner till Nha Trang. Resterande delen av 
dagen är på egen hand.

Dag 12 - Nha Trang  
Nu får cyklarna vila och vi tar en ö-kryssning i Nha 
trang. Passa på att snorkla och bada innan vi återvänder 
till fastlandet och vårt hotell.

Dag 13 - Nha Trang - Ho Chi Minh 
City (200km)
Vi lämnar nu de vita strändernas omdråde och flyger* 
till Vietnams affärsstad nummer ett - Ho Chi Minh City. 
Passa på att se staden och shoppa. Glöm inte att pruta 
om ni köper något av gatuförsäljarna.

Dag 14 - Ho Chi Minh City - Mekong 
Delta 
Åter en dag på cykel mot My Tho, där vi bordar båten 
som tar oss över Mekong Flodens delta. Möter frukt-
försäljarna och får en bra kunskap om hur folket lever i  
deltaområdet.

Dag 15 - Ho Chi Minh City 
Transfer till flygplatsen.

Pris från: 21.000:- 
*Inriketsflyg ingår men pris kan justeras

Kategori: Hotell *** +
Transport: Cykel/ Minibuss 
Start: Hanoi
Slut: Hanoi
Dagar: 11

  Cykeläventyr Vietnam 15 dagar
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BALI HOTELL - SOL & BAD 

Sativa Sanur Cottage ***

Hotellet ligger i närheten av en allmän strand och 6 km till centrum. Flygplatsen ligger  
12 km från hotellet. Restaurangen har typisk Balinesisk stil och stort urval av rätter. 
Williams Bar är ger en speciell upplevelse du inte får missa.
 Här finns även möjlighet till SPA behandlingar. Frukost ingår.

    Pris från: 510:–

 � 50 RUM
 � LUFTKONDITIONERING
 � MINIBAR
 � RESTAURANG
 � DYKNING/SNORKLING
 � BAR 

 � POOL+BARNPOOL
 � HÅRTORK
 � JACUZZI
 � MASSAGE
 � SPA
 � WIFI

Mercure Resort Sanur  **** 

Hotell ligger i en 5 ha stor  tropisk trädgård med palmer och hunratales olika växter.
Hotellets  2 swimmingpooler och en barnpool. Mycket aktiviteter med  tex både tennis 
och badminton banor.. Restaurnten är öppen ut mot havet och alla rätter särveras. Fru-
kost ingå.  Ca 25 min från flygplatsen.     

      Pris från: 630:–

 � 192 RUM
 � LUFTKONDITIONERING
 � BUSINES CENTRE
 � HANDIKAPVÄNLIGT
 � MINIBAR
 � STOR LOBBY
 � RESTAURANG

 � POOLER+BARNPOOLGYM
 � TENNIS
 � BEACHFRONT
 � SPA
 � WIFI

Pullman Bali Legian Nirwana  ***** 

Perfekt strandnära läge. Rummen mot poolen och havet är mycket trevliga.
Vacker trädgård och en restaurang med havsutsikt. Vi rekommenderar dett hotell.

     Pris från: 790:–

 � 84 RUM
 � LUFTKONDITIONERING
 � HÅRTORK
 � KAFFE-/TEKOKARE
 � MINIBAR
 � VÄRDEBOX

 � RESTAURANGER
 � BARER
 � POOL
 � TENNIS
 � SPA
 � WIFI
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BALI HOTELL - SOL & BAD 

Bali Sandy Resort ****

Bali Sandy Resort ligger nära den vacka stranden vid Kuta.SPA  och massage finns. Hotel-
let är omgiven av en avkopplande tropisk trädgård. 
10 minuster med taxi från flygplatsen.Njut av frukost,lunch och middag deras restaurang.

          Pris från: 350:–
     

 � 60 RUM
 � LUFTKONDITIONERING
 � SPELHALL/-RUM
 � SPA
 � POOL

 � MASSAGE
 � WIFI
 � BARNPOOL

Nusa Dua Beach ***** 

Nusa Dua Beach hotell är ett exclusivt strandhotell med alla facilitier. 13 km från flygplatsen 
coh 30 km till centrumfärjeterminal. Modernt inredda rum med balkong och havsutsikt.
Flertalet restauranger i det 9 ha stora området..   
  

         Pris från: 780:–

 � 367 RUM
 � LUFTKONDITIONERING
 � HÅRTORK
 � RESTAURANG
 � MINIBAR
 � 3 POOLER
 � SPA

 � GYM
 � TENNIS
 � VATTENSPORTER
 � BASTU
 � WIFI
 � BARNKLUBB
 � HANDIKAPPVÄNLIGT

The Zuk Hotel  *** 

Perfekt läge  i Kuta.  Centralt beläget  och mycket prisvärt  hotell i balinesikt stil.
Frukort ingår men du kan även få  både lunch och middag mot tillägg på plats.
10 minuters promenad till Kuta Beach och 15 min. biltransfer från flygplatsen. 

Pris från: 170:–

 � 33 RUM
 � LUFTKONDITIONERING
 � SPA  
 � POOL

 � MASSAGE
 � WIFI
 � KYLSKÅP


