Hue
De Stad der Harmonie, zo word Hue ook wel genoemd. Hue heeft een roemrijk
verleden, zo trekken vooral de keizerlijke graven de aandacht als u in Hue bent.
Daarnaast staat de bekendste pagode van Vietnam in Hue, de Thien-MU-Pagode.
Hue ligt aan de Parfum-rivier, de Song Huong rivier. Deze deek de stad in tweeen.
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De Citadel
Deze keizerlijke stad ligt binnen muren die wel 10 meter dik zijn! U vindt hier
paleizen, tempels en prachtige tuinen waar de keizer vroeger leefde. De
Citadel is het prive vertrek van de keizer, dit wordt ook wel de verboden
purperen stad genoemd. Bij binnenkomst ziet u drie gangen, de middelste
gang was bedoeld voor de keizer, de andere twee waren voor burgelijke- en
militaire mandarijnen.
Keizerlijke graven
De graftombes van onder andere Tu Duc, Minh Mang en Khai Dinh zijn
voorbeelden van boeddhistische bouwkust. Deze keizers hadden onder het
Franse bestuur bijna geen macht en hielden zich daarom bezig met bouwen
van mooie rustplaatsen. Deze graftombes liggen verspreid over de heuvels in
het zuiden van Hue. Ze zijn per boot of fiets te bereiken en is een echte
aanrader!
De Gedemilitariseerde Zone
Deze zone was vroeger het toneel van de meest bloedige gevechten van de
Vietnamoorlog. De zone strekt zich uit over een lengte van 8 km. aan de kant
van de Song Ben Hai rivier, nabij Hue. Deze rivier vormde de grens tussen
noord en zuid Vietnam zoals het in het verdrag van Geneve stond. Vandaag
de dag vindt u nog steeds troosteloze stukken met verschroeide aarde. De
tunnels van Vinh Moc zijn erg indrukwekkend, hier hielden ruim 300 mensen
zich 5 jaar schuil. Deze tunnels kunt u nog steeds bezoeken.

Qui Nhon
Dankzij de grote diepzeehaven is Qui Nhon internationaal bekend. De Amerikanen
gebruikte de haven graag tijdens de Vietnamoorlog. De omgeving ban Qui Nhon
sgeldt als een van de mooiste natuurgebieden van Vietnam. Doordat Qui Nhon aan
de monding van de Cai rivier ligt, is de ligging geliefd door handelaren.
Leuk om te bezoeken is:
• de 17 meter hoge boeddha in de Long-Khanpagode
• De Cho-Lonmarkt
Saigon
Gelegen aan de gelijknamige rivier Saigon ligt deze mooie em drukke stad, Saigon.
De plaatsnaam is in 1976 offcieel veranderd in Ho Chi Minh ter ere van de leider Ho
Chi Minh. De Vietnamezen noemen deze stad echter nog steeds Saigon. Saigon is
het commerciele en industriele hart van Vietnam, in deze stad zijn de veranderingen
die het land heeft doormaakt op het gebied van economie, politiek en cultuur het
beste te zien. Dit is een moderne stad aan het worden, er ontstaan veel nieuwe
bedrijven, bars en internetcafe's.
District 1 heeft een interressant museum, tempels, pagoden en een markt. De
Franse sfeer is hier nog uitstekend bewaard gebleven. Zeker de Dong Khoi Street is
een erg luxe straat met diverse winkels, bars, restaurants en hotels in Saigon. Ook

vind u in deze straat leuke souvenirs. De Ton Duc Thang Street is erg leuk om 's
avonds over te lopen, dit is meer een boulevard dan een straat. Gelegen aan de
rivier. Van hieruit vertrekken ook de ferry's naar de overkant, waar de Vietnamezen
wonen in huizen op palen. Cholon, wat grote markt betekend is het vijfde district van
Saigon, de woonwijk van de meeste Chinese Vietnamezen wonen
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De grote tempel van Cao Dai
Op ongeveer 100 kilometer van Ho Chi Minh stad (Saigon) ligt de kleurrijke
Cao Dai Tempel. Cao Dai is een geloof dat bestaat sinds 1962, toen volgens
het verhaal Ngo Minh Chieu in contact kwam met Cao Dai, het hoogste
opperwezen. Cao Dai wou dat hij het beste van alle wereldreligies met elkaar
zou verbinden en zo een ideale godsdienst te laten ontstaan. Zo kwam er een
mengeling van allerlei godsdiensten. Dit kunt u zien aan de priesters, zij
dragen de drie voornaamste kleuren van de Cao Dai: geel voor het
boeddhisme, blauw voor het taoisme, en rood voor het christendom.
Cu Chi Tunnels
Deze tunnels liggen ongeveer 35 kilometer van Saigon. Tijdens de oorlog
diende deze tunnels als schuilplaats. De tunnels zijn bij elkaar 250 km. lang.
U kunt in delen van deze tunnels lopen.
Frans koloniale gebouwen bezichtigen
Door de komst van de Fransen in 1975 heeft Saigon een Frans karakter en
dat kunt u zien aan onder andere de Notre Dame-kathedraal. Deze werd aan
het eind van de 19de eeuw gebouwd. Op het plein voor de kerk staat een
standbeeld van de Maagd Maria en tegenover de kathedraal staat het
prachtige postkantoor in Frans koloniale stijl.

Vinh Long
In de Mekong Delta ligt het plaatsje Vinh Long, in het centrum is het druk en
hectisch. Aan het water is het een stuk rustiger. Hier vindt u Sampans dit zijn
typische boten van de Mekong. Wat u in Vinh Long ook veel ziet zijn de drijvende
markten. Het is erg leuk om onder genot van een drankje op een terras de rivier te
bekijken. Hier gebeurd namelijk erg veel!
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