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Tilläggsresa Phu Quoc
Ett utmärkt tillfälle för avkoppling ges på Vietnams paradis-ö Phu Quoc som 
är en tropisk idyll och en pärla bland Asiens många resmål. Ön erbjuder 
regnskog, pittoreska fiskebyar och långa vita stränder med turkosblått vatten 
samt palmer som ger välbehövlig skugga. Eftersom vattnet är så kristallklart 
bjuder också snorkling och dykning på fina upplevelser. 
Dag 1   Can Tho - Phu Quoc    
Vi lämnar Can Tho på morgonen för att flyga till den vackra ön Phu Quoc (en-
dast ett flyg per dag). Ankomst till Phu Quoc Island under förmiddagen. Transfer 
till hotellet med buss. Ledig tid resten av dagen. Middagen avnjuts på hotellets 
trevliga restaurang.
Måltider: Frukost, middag
Hotell: 3 eller 4 stjärnigt hotell
Dag 2-4    Phu Quoc     
Vi njuter av lata dagar på stranden. Havet runt ön är som gjort för att snorkla i 
eller för dykning. Den största delen av Phu Quoc är en nationalpark som erbju-
der gott om aktiviteter. Tempot på ön är avslappnat och ett besök på den lokala 
marknaden är att rekommendera.
Måltider: Frukost 
Hotell: 3 eller 4 stjärnigt hotell
Dag 5   Phu Quoc - Ho Chi Minh   
Vi vinkar hej då till Phu Quoc och tar flyget till Ho Chi Minh (Saigon) på efter-
middagen. Sedan fortsätter resan vidare mot Skandinavien. Ankomst till Stock-
holm morgonen därpå.
Måltider: Frukost

I priset ingår:
• Hotell med frukost
• Middag första dagen
• Transport från/till flygplatsen
• Inrikes flygbiljetter, Can Tho - Phu Quoc och Phu Quoc - Ho Chi Minh (ekonomiklass VN Airlines)

I priset ingår ej: 
• Reseförsäkring & Vietnamesiskt visum
• Dryck
• Dricks
• Svensk färdledning
• Personliga utgifter
• Tidig inchecknings- och sen utcheckningsavgift på hotellet
• Allt annat som inte nämns i programmet

Alla priser är preliminära, enligt dagens valuta samt dagens flygskatter. 
Försämrade vägförhållande, problem med fordon och försenade flygavgångar kan vara några av orsakerna till justeringar 
i reserutten. Vänligen kontakta Thabela Travel för mer information. 

Vänligen, ta del av de särskilda och allmänna resevillkoren innan du bokar resan. Thabela Travel betalar en statlig resega-
ranti till kammarkollegiet, vilket innebär att våra resenärer aldrig kan bli strandsatta.

Avresa Hemkomst Antal dagar Del i dubbelrum

Dag 1 Dag 5 5 från 3 450 kr


