
RESFAKTA
Resa:  Vietnam-Laos
Datum: 6-21 november 2015 
Arrangör:  Världens resor
Reslängd: 15 dagar / 14 nätter
Reseledare: Marco Smedberg
Flygbolag: Vietnam Airlines
Flyg ARN: 6/11 11.10
 20/11 12.50
Flyg CPH: 6/11 07.55 
 20/11 11.00
Bagage: 30 kg att checka in per person
 7 kg handbagage per person. 
Hotell: Luck 3 Hotel, Hanoi
 Muong Thanh Hotel, Dien Bien Phu
 Duy Tan Hotel, Hué
 Hotell Thai Ninh, Khe Sanh
 Vieng Xai Hotel, Xepone
 Fältmässig övernattning i Ta Oy
 Hotell Athena, Pakse
 Sengtawan Hotel, Vientiane
Måltider:  I resan ingår alla frukostar samt 
 välkomstmiddag i Hanoi och 
 avskedsmiddag i Vientiane.
Program:  Alla beskrivna transporter, 
 prestationer och inträden.
Skatter:  Samtliga lokala skatter och avgifter i  
 Laos och Vietnam ingår.
Visum:  Visum krävs inte, men ditt pass 
 måste vara giltigt 6 mån efter 
 hemkomst från Vietnam.
Grundpris: 34 500 kr per person i dubbelrum
 Enkelrumstillägg: 3 500 kr
Betalning:  Anmälningsavgift 2 500 kr   
 per person. Resterande 40 dagar   
 före avresa.

HÄR BOKAR DU RESAN: 
Världens resor (www.varldensresor.se)

nder det kalla kriget försökte först 
Frankrike och sedan USA kontrol-U

lera Indokina och hejda kommunistisk 
expansion. Men nordvietnameserna 
besegrade fransmännen i det avgö-
rande slaget vid Dien Bien Phu 1954 
varpå amerikanerna drogs in i nästa 
Vietnamkrig som pågick 1965–73. 

Vi följer striderna genom att i Viet-
nam besöka Dien Bien Phu, Hanoi och 
Hué. Därefter åker vi in i Laos via den 
amerikanska basen vid Khe Sanh för 
att inne på laotiskt område studera 

Vietnam-Laos, 6-20 nov 2015
Längs Ho Chi Minhleden genom Vietnam och Laos 

Vietnamkrigets största slag, operation 
Lam Son 719. 

Från staden Xepon följer vi sedan 
den legendariska och krigsavgörande 
Ho Chi Minh-leden söderut. Vi hinner 
med en fältmässig övernattning i an-
slutning till Ta Oy och åker därifrån till 
den gamla franska provinshuvudsta-
den Pakse. 

Vi kommer att besöka det gamla 
Khmertemplet Wat Phu, ett Angkor 
Wat i miniatyr. Resan avslutas i Laos  
huvudstad Vientiane.

DAG 1, SVERIGE – VIETNAM
Avresa från Sverige till Hanoi via London. 

DAG 2, ANKOMST HANOI
Flyget anländer till Hanoi klockan 07.50 
och här möter vår expertguide Marco 
Smedberg oss. Efter att vi installerat oss 
på vårt hotell som ligger i ”gamla staden” 

gör vi en kortare rundtur och bekantar 
oss med de närmaste omgivningarna. I 
Hanoi är gatulivet hektiskt och varje gata 
är specialiserad på olika typer av varor. 
Utbudet av varor är enormt och minst 
sagt varierat. 

Vi njuter av atmosfären i denna, trots 
alla bomber under Vietnamkriget, påfal-

Marco Smedberg
M I L I T Ä R H I S T O R I K E R

lande charmiga och vackra stad med Hoan 
Kiemsjön i centrum. Enligt legenden vakar 
en sköldpadda i sjön över ett magiskt 
svärd. Med det kan man besegra vilken 
fiende som helst och vid behov lämnar 
sköldpaddan ut svärdet. 

Dagen avslutas med att äta välkomst-
middag på en riktig genuin vietnamesisk 
restaurang. I Hanoi bor vi på Lucky 3 Hotel. 

Fransk M24 Chaffee i Indokina, bild från Creative Commons



V ietnam - L aos med c iceron Marco Smedberg

DAG 3, HANOI
Efter frukost promenerar vi till det närlig-
gande franskbyggda Hanoi Hilton, eller 
Hoa Lo-fängelset, som byggdes av frans-
männen 1896 för att fängsla vietname-
siska motståndsmän. 

Här framställs den franska perioden 
som brutal medan de amerikanska fly-
garna närmast hade det trevligt, vilket är 
en intressant historiesyn. I samband med 
lunch träffar vi några ur stridsvagnsbe-
sättningen på den stridsvagn som först 
körde genom grindarna på presidentpa-
latset i Saigon när Sydvietnam kapitule-
rade i april 1975. 

Efter lunch besöker vi det intressanta 
Armémuseet. Sista delen av eftermidda-
gen ägnar vi åt Ho Chi Minhs mausoleum. 
Mausoleet ingår i kulten av den store le-
daren. I närheten ligger såväl ett museum 

över bombningarna av Hanoi som en 
damm där resterna av en nedskjuten B 52 
fortfarande ligger.

DAG 4, DIEN BIEN PHU
Efter en timmes flygresa landar vi i Dien 
Bien Phu där vi inleder dagen med ett 
besök i basens museum. Här får vi en 
bra översikt över detta episka slag som 
innebar att fransmännen förlorade sina 
kolonier i Indokina. 

Efter lunch besöker vi basens franska 
högkvarter, stödjepunkten Elaine där de 
bittraste striderna utkämpades och bun-
kern i vilken den franske artillerichefen 
begick självmord sedan han misslyckats 
med att skapa ett effektivt eldunderstöd 
när Vietminh anföll. 

I Dien Bien Phu bor vi på Muong Thanh 
Hotel. 

Sköldpaddstornet i Hanoi

Rester av en B 52 i Hanoi

Armémuseet i Hanoi, Vietnam. Creative Commons

DAG 5, HANOI
Vi flyger tillbaka till Hanoi på förmiddagen 
och efter lunch besöker vi ett museum 
över Ho Chi Minhleden i Hanois södra 
utkant. 

Detta utmärkta museum över en av 
krigshistoriens största logistikframgångar 
ger en vidare förståelse för vad som sedan 
väntar oss på leden som vi följer i Laos. 

DAG 6, HUÉ
Vi tar morgonflyget till Hué, den kejserliga 
staden som fram till 1945 var landets hu-
vudstad. I Hue härskade en gång de viet-
namesiska kejsarna från palats som kan 
liknas vid den ”förbjudna staden”.

När Têtoffensiven under Vietnamkriget 
kulminerade i januari 1968 förstördes 
större delen av Hué. Vi ägnar dagen åt 
att besöka det stora Citadellet med sitt 

Krigskyrkogården i Dien Bien Phu

Hanoi Hilton eller Hoa Lo-fängelset



Amerikanskt krigsmateriel i Quang Tri

Den förbjudna staden, Hue

Flaggtorn och den förbjudna staden. De 
gamla stadsmurarna bär fortfarande spår 
av de ursinniga striderna. 

Kejsarstaden är känd för att vara Viet-
nams kulturella och intellektuella cen-
trum, är förklarad som nationalklenod 
och är sedan 1993 upptagen på UNESCO:s 
världsarvslista som en av mänsklighetens 
omistliga kulturskatter. 

Hué delas av av den så kallade par-
fymfloden, med den kejserliga staden och 
marknader i norr och de nyare byggna-
derna i staden mot söder. 

 
DAG 7, HUÉ
Njut av Hué på egen hand eller delta i en 
gemensam aktivitet. Att ta sig runt i sta-
den är enkelt; vare sig man gör det med 
med cykel, rickshaw eller promenerar. 

Den gemensamma cykelutflykten går 
till Thien Mu pagoden – ett centrum för 
religiösa och politiska protester mot 
President Ngo Dinh Diems styre i Sydviet-
nam, vilket så småningom ledde fram till 
en statskupp i november 1963. Mest känd 
är händelsen när buddistmunken Thich 
Quang Duc brände sig själv till döds 1963.

Vi fortsätter med stadsvandring, mark-
nad för dem som vill och besök på någon 
av de mäktiga kungagravarna. 

DAG 8, DMZ OCH KHE SANH
Den demilitariserade zonen (DMZ) ut-
gjorde under åren 1954 till 1975 gränsen 
mellan Nord- och Sydvietnam. 

Vi tar oss hit med buss och besöker 
tunnlarna vid Vinh Moc och träffar en ve-
teran som var med om att bygga dem.

Vi gör sedan ett kort stopp på den na-
tionella kyrkogården för alla de soldater 
på nordsidan som stupade i Quang Tri. 

På eftermiddagen fortsätter vi längs 
väg 9 mot den laotiska gränsen och den 
berömda amerikanska basen Khe Sanh. 
Den utsattes först för en belägring våren 
1968 och återbesattes sedan av ameri-
kanerna 1971 inför sydvietnamesernas 
offensiv Lam Son 719. Vi besöker basen, 
inklusive ett museum, och övernattar se-
dan på hotell Thai Ninh i staden Khe Sanh. 

DAG 9, BAN DONG
Dagen inleds med ett kort besök i rester-
na av ett läger för Special Forces vid Lang 
Vei som nordvietnameserna stormade 
under striderna om Khe Sanh.

Vi följer sedan operation Lam Son 719 
som inleddes i februari 1971. Slaget, som 
kom att bli krigets största, var ett syd-
vietnamesiskt försök att med hjälp av ett 
omfattande amerikanskt flygunderstöd 

anfalla och skära av den viktiga Ho Chi 
Minhleden. 

Efter gränsövergången åker vi drygt 
två mil fram till Ban Dong där de sydviet-
namesiska pansarförbanden hejdades.

Dagen ägnas sedan åt att titta på ett 
nytt och intressant militärmuseum samt 
helikopterlandningsplatsen ”Aloui” som 
sydvietnameserna utnyttjade innan vi far 
vidare tre mil till Xepone (eller Tchephone 
som det också stavades under kriget). 
Denna ort var målet för den sydvietname-
siska anfallsoperationen. Här bor vi på på 
Vieng Xai Hotel.

DAG 10, XEPONE
Vi besöker stridsområdet norr om Xe-
pone, inklusive ett viktigt vad som det 
rekommenderas att bada i. Uppifrån de 
kringliggande bergen har man en stor-
slagen utsikt över större delen av strids-
området runt Xepone. Vi hinner även se 
resterna av den bro som amerikanerna 
omsorgsfullt bombade sönder i sina för-
sök att hejda nordvietnamesernas trans-
porter längs leden. 

Slutligen tar vi vår eftermiddagsöl i 
vackra omgivningar bredvid en sönder-
skjuten pagod som är allt som finns kvar 
av den gamla knutpunkten Xepone. Vi 
äter sedan gemensam middag och över-
nattar på samma hotell. 

Utanför Armémuseet i Ban Dong



DAG 11, HO CHI MIHN-LEDEN
Efter att ha lastat vår packning i följebilar 
och oss själva på ryska armélastbilar bär 
det av åtta mil söderut längs den gamla 
Ho Chi Minh-leden. 

Vi åker på vackra och exotiska vägar 
och stråk några mil innanför den laotiska 
gränsen och inledningsvis är det också 
en dammig färd. Det vackra landskapet 
var då ett av världens mest bombade 
områden. 

Vårt mål är det lilla provinscentrat Ta 
Oy där vår lokale svenske guide Peter 
Fogde informerar oss om Stora Ensos 
skogsplanteringar, inklusive nödvändiga 
bombröjningsarbeten. Övernattning i an-
slutning till Ta Oy. 

DAG 12, PAKSE
Vi fortsätter söderut över den mycket 
vackra Bolaven-platån. Under kriget var 
området föremål för omfattande geril-
lastrider där amerikanskt flyg i hemlighet 
under täckmantel av ”Air Ameirca” slogs 
mot de nordvietnamesiska styrkorna i det 
officiellt neutrala Laos. 

Idag domineras området av kaffeplan-
tage och vi besöker ett magnifikt ”guest-
house” och möjligen ett vattenfall innan 
vi vårt slutmål som är den gamla franska 
provinsstaden Pakse. 

Vi bor på hotell Athena men äter mid-
dag på en speciell och ny fransk restau-
rang Kvällspromenad längs Mekongflo-
den!

Mekongfloden

DAG 13, WAT PHOU-TEMPLET
Förmiddagen ägnas åt Khmertemplet 
Wat Phou som är mindre men äldre 
jämfört med Ankor Wat längre söderut i 
Kambodja. På väg tillbaka till Pakse äter 
vi lunch och passerar det gamla franska 
provinsresidenset. 

Åter i Pakse tar vi eftermiddagsflyget 
till Laos huvudstad Vientiane. Där bor vi 
på Sengtawan Hotel och äter en gemen-
sam avskedsmiddag.

DAG 14, VIENTIANE
Vi gör en kortare stadsvandring för att 
känna på Vientianes gatuliv och utforska 
denna trevliga huvudstad. Ett absolut 
måste är att vandra längs Mekongfloden 
och slå sig ner på något av de otaliga små 
caféer som finns där och njuta av vyerna 
över denna väldiga flod. 

Återsamling på sen eftermiddag för 
avfärd till flygplatsen. Vårt plan lyfter 
klockan 20.05 och hemresan till Sverige 
går via Hanoi. 

DAG 15, SVERIGE
Hemkomst.

 

Khmertemplet Wat Phou, Laos Pha That Luang-tempel i Vientiane, Laos

Marco Smedberg på Ho Chi Mihn-leden


