Vietnam is één van de mooiste landen in Zuidoost-Azië. Het land is ongeveer 8 keer
zo groot als Nederland en wordt gekenmerkt door haar lange en smalle vorming. Er
wonen maar liefst 94 miljoen mensen in Vietnam, die Vietnamezen worden
genoemd. Het land kent een verleden waarin veel is gebeurd, met als bekendste
voorbeeld de Vietnamoorlog. Het is al lange tijd erg rustig in Vietnam en komt het
toerisme steeds meer op. Dit komt vooral doordat de Vietnamese bevolking erg
vriendelijk en ondernemend is, de cultuur heel mooi is en bovenal omdat Vietnam
beschikt over een prachtige natuur.
Deze website is gemaakt omdat wij graag onze liefde voor Vietnam met jou willen
delen en jou willen helpen om goed voorbereid naar Vietnam af te reizen, want het
land blijft natuurlijk anders dan Nederland.
Cultuur in Vietnam
Vietnam kent een hele andere cultuur dan Nederland. Wanneer je een bezoek
brengt aan Vietnam merk je dat je écht in het buitenland bent. Alles gaat net even
wat anders dan in Nederland. Om volledig te genieten is het het beste om je je aan
hun cultuur over te geven.
Visum voor Vietnam
Je hebt een visum nodig om Vietnam te kunnen bezoeken. Let op dat je een “preapproved visa letter” regelt voordat je vertrekt. Dit is een brief waarmee je Vietnam
laat weten dat je eraan komt. Dit is eigenlijk een bureaucratische formaliteit.
Wanneer je een goedkeuring hebt ontvangen, kun je in Vietnam zelf bij aankomst
een visum aanvragen. Dit is vaak iets goedkoper dan wanneer je een visum in
Nederland regelt.
Bezienswaardigheden in Vietnam
Vietnam zit vol met bezienswaardigheden. Zo kun je blijven slapen in lokale hotels in
Sapa of loop je door de eeuwenoude binnenstad van Hoi An.
Hanoi is de hoofdstad van Vietnam, telt ongeveer 7,5 miljoen inwoners en is
daardoor, na Ho Chi Minh, de tweede stad van Vietnam. De naam Hanoi vindt zijn
oorsprong in 1831. Keizer Minh Mang gaf de stad deze naam en het betekent
letterlijk binnen de rivier.
Toeristen die een reis maken naar Vietnam beginnen vaak in Hanoi of Ho Chi Minh.
Hanoi is een zeer goede plek om je reis in Vietnam te beginnen omdat de stad
beschikt over een internationale luchthaven. Veel vluchten vanuit Nederland naar
Vietnam hebben vaak Hanoi als bestemming.
Korte geschiedenis
Men vermoedt dat op de plek waar Hanoi ligt al sinds 3000 v.Chr. mensen wonen.
Het oudste nog overgebleven bewijs van leven in Hanoi is de Cổ Loa Citadel, die
omstreeks 200 v. Chr. is gebouwd. Deze citadel kan je bezoeken en ligt op ongeveer
16 kilometer ten noorden van het stadscentrum. Rond de 7de eeuw werd Hanoi de
hoofdstad van Vietnam, toen Tonkin geheten. In 1637 vestigde zelfs de VOC zich
kortstondig in Hanoi met een factorij om zo de export van zijde naar Japan te
bevorderen. In 1873 werden Vietnam, Laos en Cambodja gekoloniseerd door
Frankrijk. In Indochina werd Hanoi de hoofdstad.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd Hanoi van 1940 tot en met 1945 bezet door
de Japanners. In deze 5 jaar ontstond er een verzetsgroep, de Vietminh, met aan
het hoofd Ho Chi Minh.

Hué in Vietnam was de oude Keizerlijke hoofdstad van Vietnam tussen 1802 en
1945. Toeristen bezoeken deze stad voornamelijk ook om die reden omdat er nog
veel te zien is van deze tijd.
De populaire bestemming Ha Long Bay krijgt eind 2017/begin 2018 een eigen
vliegveld. Hierdoor kunnen toeristen vanaf de grote steden in Vietnam of de rest van
(Zuidoost) Azië Ha Long Bay bezoeken. Dit scheelt enorm veel tijd. De snelste
manier om er nu te komen is vliegen naar Hanoi en vervolgens 4 uur in de bus naar
Ha Long Bay.

