FAKTA OM VIETNAM
BEFOLKNING
95.500.000 indbyggere (estimeret 2018)
AREAL
331.212 kvadratkilometer
STYREFORM
Vietnam har historisk set været under kejserligt styre i det meste af landets historie. Denne æra nåede
dog enden, da Vietnam kom under fransk kolonimagt. Landet var under fransk styre fra 1887 til 1954,
kun afbrudt af en periode under japansk besættelse i 1940’erne. I 1954 tabte Frankrig den første
indokinesiske krig, hvilket førte til landets uafhængighed samme år. I dag er Vietnam en et-parti stat med
det officielle navn ”Den socialistiske republik Vietnam”. Efter Vietnam-krigen, som det kommunistiske
Nordvietnam vandt over det USA støttede Sydvietnam, blev landet samlet under et. Den tidligere leder af
Nordvietnam og stifter af landets kommunistiske parti blev hyldet som landsfader, og landets største by
blev omdøbt til at bære hans navn, Ho Chi Minh.

VALUTA OG PENGE
Møntfoden i Vietnam hedder Dong. 1 krone svarer til ca. 3.500 Dong (Dec. 2018), så en nem omregning
er at regne med ca. 10.000 Dong pr. 3 kroner. Dollar kan være gode at have med hvis du ønsker at veksle
penge i landet. Dollar giver oftest den bedste valutakurs, men Dollar accepteres ikke som betaling i
landet. Der accepteres kun sedler i landet, hvor der findes 1.000, 2.000, 5.000, 10.0000, 20,000, 50.000,
100.000 og 500.000 Dong (VND). I de fleste større byer findes hæveautomater (ATM). Det koster et lille
lokalt gebyr at hæve + det gebyr som din bank opkræver (Typisk omkring 30,- kr. pr. gang). De fleste
steder i Vietnam kan du betale med de mest gængse kreditkort (Visa, MasterCard, American Express og
Diners), men det er en god idé at have kontanter med på markeder. Er du på øer eller i landområder, kan
det være svært at betale med kort andre steder end på hotellerne.
Vietnam er generelt et billigt land at være turist i. Priserne for en middag på en lokal restaurant, hvor du
har mulighed for at smage flere forskellige retter, koster ca. 80-100 kroner for 2 personer inklusiv øl.
Transport over land i Vietnam er også billigt og følger nogenlunde landets generelle prisniveau. Det er
især fordi brændstofprisen er lav. Den lave pris på brændstof gør det også rimeligt at flyve mellem de
større byer i landet. Her er det især statsejede Vietnam Airlines samt lavprisselskaberne Vietjet og Jetstar
Pacific der er at finde. Alle 3 flyselskaber bruger europæiske Airbus fly på deres ruter.
MAD
Ligesom i Thailand er det vietnamesiske køkken bygget op omkring ”yin og Yang” princippet. Det vil sige
at det handler om at få de mange forskellige smage til at passe sammen. Sød/surt, koldt/varmt og
sødt/salt er bare nogle af de grundprincipper der bliver brugt i madlavningen i Vietnam.
Da landet er godt 3.000 kilometer fra ende til anden, er maden dog ikke den samme overalt. Den
nordlige del af landet er kraftigt inspireret af det kinesiske køkken, hvorfor retter som stegte nudler og
nuddel-supper i forskellige afskygninger er meget populære. Mod syd er maden inspireret mere af
Thailand og naboen Cambodja. I dette område vil du finde retter hvor der er eksperimenteret mere med
blandingen af krydderier, som jo til dels også er grunden til at det thailandske køkken er blevet kendt i
hele verden.
Indimellem den kinesiske, thailandske og cambodjanske indflydelse, er det dog også tydeligt at landet
var under fransk kolonistyre i lidt over 60 år. På gaden kan du nemlig finde ”Banh Mi” og selvom navnet
ikke lyder specielt bekendt, så er det faktisk en fransk baguette. Måske bliver lidt overrasket over
indholdet da vietnameserne altså gjort baguetten til deres helt egen lokale delikatesse. F.eks. Er
koriander næppe noget du nogensinde ville finde i en baguette i Frankrig. Prøv disse og mange andre
retter på din rejse rundt i Vietnam, og skulle du være vidne til en regnvejrsdag så fortvivl ej, for byerne
byder næsten altid på fantastiske delikatesser på restauranterne.
PAS OG VISUM
Der er ikke visumpligt i Vietnam hvis dit ophold i landet har en varighed på under 15 dage. Er din rejse
længere end de tilladte 15 dage, skal du søge visum. Med et visum i hånden er det tilladt at opholde sig
30 dage landet. Det er kun tilladt at rejse ind i Vietnam en enkelt gang på et visum. Når du rejser til
Vietnam, skal du være opmærksom på at det kræves at dit pas skal være gyldigt i minimum 6 måneder
efter hjemkomst. Har du brug for et visum til din rejse koster det 25 USD og du kan ansøge om et E-

LIVE Travel Valby – Skolegade 13 – 2500 Valby | LIVE Travel Varde – Palludansvej 12 – 6800 Varde
Tel. +45 7231 2030 – info@livetravel.dk – www.livetravel.dk

2

visum online. Du kan også ansøge via Vietnams ambassade i København. Du kan holde dig opdateret om
de seneste visumkrav på udenrigsministeriets hjemmeside.
VACCINATIONER OG SYGDOM
Der er ingen vaccinationer krævet for at rejse ind i Vietnam. Det anbefales dog at have en vaccination
mod smitsom leverbetændelse (Hepatitis A) samt en gyldig stivkrampe vaccination. På længere rejser vil
nogle læger anbefale malariatabletter. Vi anbefaler at du tager en snak med egen læge omkring
vaccinationer til rejsen.
Hverken det blå sygesikringskort eller det gule sundhedskort gælder for rejser til Vietnam, så det
anbefales på det kraftigste, at du tegner en rejseforsikring. Kontakt os for et godt tilbud.
TOLDREGLER
Du kan medbringe 200 cigaretter og 1 liter spiritus eller 2 liter hedvin pr. voksen.
KLIMA
Vietnam strækker sig over ca. 3.000 kilometer og har derfor 2 klimazoner. Den sydlige del af landet har
tropisk klima, mens den nordligste del befinder sig i det subtropiske bælte. Vejret i Vietnam er generelt
kendetegnet ved 3 årstider som er den tørre, den varme og den våde. Disse perioder er særligt udbredt i
den sydlige del af landet. Hvornår de forskellige perioder præcis rammer er forskelligt alt afhængig af,
hvor i landet du befinder dig. Et eksempel er Hoi An i den centrale del af landet, hvor det i oktober regner
tæt ved 600 millimeter, mens det i Hanoi i nord regner ca. 120 millimeter. Generelt er den tørre periode
fra november til april hvorefter den varme og fugtige periode føler i maj og juni. Fra juli til november er
det regntid. Den køligste periode i landet er i den tørre periode, mens de højeste temperaturer er i
perioden op til regntidens start.
Den varmeste periode på året er i april og maj, hvor gennemsnitstemperaturen i dagtimerne godt kan
snige sig op på 35 grader i den sydligste del af landet. I Hanoi i nord rammer de makstemperaturen i juni
og juli, hvor 33 grader er højeste gennemsnitstemperatur. På grund af klimaforandringer begynder regn
at forekomme en smule mere i den tørre periode.
KULTUR OG RELIGION
Den primære religion i Vietnam er Buddhismen, med modsat nabolandene er religionen stærkt påvirket
af deres egen kultur. Derfor bliver religionen oftest betegnes som Vietnams folkereligion end som
egentlig buddhisme. Ca. 65 procent af befolkningen tilhører denne retning af buddhismen, mens den
resterende del er delt mellem mindre religioner eller slet ikke er troende. Generelt er landets befolkning
ikke ligeså interesserede i religion som befolkningen i nabolandene. I Vietnam er en relativt stor del af
befolkningen ateister.
Fordi landet er så stort og fordi der har været religionsfrihed i mange år, er der opstået en hel del lokale
trossamfund. Måske vil du opleve forskellige ritualer, og sågar kulturer, på din rejse fra Mekong deltaet i
syd, til Ha Long bugten i nord.
Da turisme i større skala er relativt nyt i Vietnams landområder, er det ikke altid lige nemt at komme
rundt, men du kan være sikker på at blive mødt af smil og gæstfrihed over alt, du kommer frem.
Befolkningen er meget gæstfri og du vil med meget stor sandsynlighed blive mødt af et smil og et “hello”,
uanset om du prajer en tuk-tuk, eller om du går gennem et marked. I Vietnam kommer du sjældent i
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situationer, hvor folk prøver at presse dig til at købe noget.
Der er en del ting, du ikke bør gøre, som turist i et buddhistisk land. Der er ingen krav eller sanktioner,
hvis du gør det, men i respekt for landets kultur og traditioner anbefaler vi, at du tænker over følgende:
Når du besøger templer og helligdomme bør du klæde dig respektfuldt. Det kan eks. være en t-shirt der
dækker skuldrene, kjole eller shorts der går ned under knæene. I nogle tempelområder må man ikke
have bare tæer i sandalerne. Et par strømper og en sarong i rygsækken kan redde de fleste situationer.
Er du i tvivl om du skal tage skoene af i et tempel, er det bedst at gøre det. Det er altid skiltet tydeligt,
hvis du skal beholde skoene på.
Tal ikke højt om følsomme politiske emner eller styret generelt på offentlige steder.
Kvinder bør altid bade med bikini eller badedragt og bikini bør under ingen omstændigheder bruges
udenfor områder hvor der bades, da det kan blive set som ”beskidt” af nogle.
Peg aldrig på nogle med fødderne. De regnes for den laveste del af koppen.
Klap aldrig små børn på hovedet. Hovedet regnes for den højeste del af kroppen.
Sid aldrig i et tempel med fødderne mod Buddha statuer.
Sæt dig aldrig på en statue af Buddha, hvis du skal fotograferes. Sid gerne foran.
Tag skoene af, hvis du går ind i et vietnamesisk hjem, eller andre steder, hvor beboerne selv har sat
skoene.
Hvis nogle ligger ned (beder, sover eller er syge), bør du altid gå forbi deres fødder i stedet for deres
hoved.
Råb aldrig højt offentligt.
Behandl altid dem, der er ældre end dig med respekt. Både tjeneren og tuk tuk chaufføren.
Sikkerhed på rejsen til Vietnam
Grundlæggende er Vietnam blevet et meget sikkert land at rejse i igennem de seneste 20 år. Som alle
andre steder bør man dog udvise almindelig opmærksomhed, og ikke vise dyre tasker og kameraer frem
overalt man går.
Der er kun meget få tilfælde af røverier, tasketyverier og lignende. De byer hvor småkriminalitet er mest
udbredt er i de større byer og turisthotspots. Det er blandt andet Hanoi, Ho Chi Minh City, Nha Trang og
Hoi An. I disse byer skal du også huske at være opmærksom hvis du tager en taxa, eller på anden måde
får et tilbud der virker lidt for godt. Du kan nemlig være uheldig at blive franarret nogle penge.
Beslutter du at leje en knallert eller en motorcykel i Vietnam, skal du være opmærksom på at
trafikkulturen i landet er stort set ikke eksisterende, og folk bliver dræbt på vejene hver dag. Det kan
være et eventyr at kaste sig ud i, men forsigtighed og god erfaring med kørsel på 2 hjul vil være
påkrævet. Tjek eventuelt din rejseforsikring inden du kaster dig ud i Vietnams trafik.
Under Vietnam-krigen blev der kastet flere hundrede ton bomber i den centrale del af landet og mod
grænsen til Vietnam. Mange af disse bomber eksploderede aldrig og ligger rundt omkring i landområder
hvor turister dog sjældent kommer. Besøger du et af de områder der stadig er ramt af problemer med
de gamle bomber, så følg skilte og de lokales råd. Hold dig altid på afmærkede stier.
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